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Runoja - terveydeksi
L

assi Nummi - eräs tunnetuimmista sotien jälkeisistä runoilijoistamme on
hiljan siirtynyt rajan yli, mutta hän elää runoissaan ja elävöittää yhä myös saarnoja.
Kuopio oli hänen nuoruutensa kotikaupunki. Hän kävi täällä pääosan kouluvuosistaan, eli sen ajan kun hänen aivojensa
hermosolujen lukemattomat verkostot kehittyivät ja kypsyivät. Täällä hänen runolliset lahjansa myös puhkesivat kukkaan.
Täältä imi elimistöönsä sen veden ja aaltojen tunnelman. Ne virkistivät vuosien saatossa montaa hänen runoistaan. Kallavettä
hän kävi katsomassa tiettävästi myös viime
retkellään luokkatoverinsa Lassi Koposen
seurassa.
Runoilla on oma sijansa aivoissamme.
Tiedetään näet jo keskiajalta, että eräs ihminen oli menettänyt puhekykynsä, mutta
hän osasi laulaa. Moni hyräilee jotain laulua
työtä tehdessään. Se ei haittaa hänen työtään, pikemminkin päinvastoin. Luovuuden
arvellaan asuvan oikeassa aivopuoliskossa.
Sillä on myös meidän avaruudellinen hallintamme. Siis myös turvallisen työnteon lähtökohdat. Vasemmassa aivopuoliskossa on
taas kykymme tuottaa puhetta.
Kun ilmeisesti näin on, on samalla myös
helppo ymmärtää, miksi runoille ja musiikille on aina tilaa aivoissamme. Muuten kyllä
taitaa nykyihmisen päässä olla tosi ahdasta.
Jouko Tyyri sanoi kerran, että päätä pitää
läikyttää, jotta uutta mahtuisi.
Mutta voitaisiinko tätä oikean aivopuoliskon runomuistia, sen nyt mahdollisesti
käyttövajaata tilaa, käyttää hyväksi myös
nuorten kasvattamisessa. Päivää ennen Lassi Nummi-seminaariamme saimme yllättäen
radion ruotsinkielisestä ohjelmassa kuulla
laulettavan suomeksi liikenneturvallisuudesta. Laulua on soitettu aikanaan usein. Sillä on yhä luultavasti suuri merkitys kaikkien
liikennekäyttäytymisessä. Sitä sopisi toistaa
myös aina (joulu)liikenteen ruuhkapäivinä.
Itse asiassa meillä on lukuisia esimerk-

kejä, miten tärkeitä ovat runot olleet ja yhä
ovat. Suomalaiset saavat paljolti kiittää
omasta identiteetistään vanhoja runojamme.
Ne innostivat myös Eestin sukukansaamme kokoamaan Kalevipoeg-kokoelmansa
-muuten painettiin ensimmäisen kerran
Kuopiossa. Kalevala oli myös esikuva Atlantin takana intiaanien Hiawatha-teokselle.
Runot ovat kuljettaneet käytännön tietoa ja
taitoa sukupolvesta toiseen ajanvietteen lisäksi. Niitä ei voinut kirjoista lukea, mutta
ne elivät.
Mutta kuinka moni on tiennyt, että Raamattu on oikeastaan runo. Mooseksen ja
eräät muutkin kirjat ovat kooste samalla n.
3000 vuoden takaisesta terveystiedosta.
Kuopiossa elää taiteilija, joka laulaa raamattua hepreaksi. Hänen levyjään voi ostaa.
Koko nykyinen medisiina (jota muuten on
erheyttävästi kutsuttu satakunta vuotta lääkeTIETEEKSI) peräytyy siihen ja tietysti
muuhunkin kertyneeseen tietoon ja erityisesti kokemukseen. Toista tuhatta vuotta
sitten persialainen Avicenna esitti tuon kaiken runomuodossa, ranskaksi ”Poeme de
la Medecine”. Se levisi myös barbaariseen
Eurooppaan. Se oli siis kooste antiikin maailman tiedoista elintoiminnoista ja myös sairauksien hoidosta.
Kun runot siis ovat kantaneet paljon tietoa ja viisautta, herää nyt Joulun alla kysymys, tulisiko meidän päiviemme jonkun tai
joidenkin runoilijoiden koota jälleen viisautemme runoiksi ja toisten ne säveltää.
Elämme ennen näkemättömien suurten
elintapavirheiden aikaa. Joka toinen aikuinen on ylipainoinen, joka kolmas odottava
äiti myös. Seuraava sukupolvi kenties aloittaa terveysvaarojen lataamisen ruumiiseensa ja jalkojensa kannetavaksi jo ennen lukutaitoa televisiota tuijottaessaan. Sokeria eri
muodoissaan ei tule syödä eikä juoda.

Osmo Hänninen,

Puheenjohtaja, Savon Kielen Seura
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Elämä, kyllä
– luemme Lassi Nummea
K
un sytytämme muistokynttilän Lassi
Nummelle (1928-2012), iloitsemme
muistokirjasta, joka julkistettiin Kuopion
Lassi Nummi –seminaarissa isänpäivän
aattona, Kuopio-viikon avajaispäivänä.
Elämä, kyllä - luemme Lassi Nummea
on monipuolinen julkaisu, joka koottiin
Lassi Nummen seuran, Suomen sanan ja
Keski-Suomen kulttuuriyhdistyksen piirissä. Yhdistysten toimijat – lisäkseni erityisesti Osmo Hänninen ja Antti Kajannes – löysivät kirjoittajat ja kustantajan,
laativat kirjoitusohjeet, hankkivat kuvituksen jne.
Kokoelmassa Elämä, kyllä luetaan Lassi Nummea. Nide tarjoaa hänestä muistikuvia eri vuosikymmeniltä, valottaa hänen
kirjailijakuvaansa ja antaa näytteitä siitä,
miten hänen teoksiaan luetaan tänään.
Lassi Nummi on kaikkien kirjailija, joten esseiden kirjoittajatkin ovat eri-ikäisiä
ja -taustaisia. Jokainen valaisee omalta
kannaltaan Nummen teemoja ja elämäntyön alueita. Lähestymistapoja on monia,
onhan Nummen tuotantokin rikas ja laaja.
Lassi Nummen siirtyminen tuon’ilmaisiin oli järkytys hänen perheelleen, sukulaisilleen, ystävilleen ja lukijoilleen. Muistokirjan kokoaminen ja kirjoittaminen oli
yhteistä surutyötä. Kokoelman ilmestyminen ilahdutti niin monia, että ehkä työ oli
sittenkin iloaskar, Aleksis Kiven sanoin.
Julkaisun otti ohjelmiinsa Kustannus Hai,
joka toimii Joensuussa, Kuopiossa ja Jyväskylässä.
Suomen sana ry ja Lassi Nummen seura
ry ovat valtakunnallisia, ja niiden koti on
Kuopio. Professori Osmo Hänninen suositteli sitä niiden kotipaikaksi, koska siellä
arvostetaan Nummea ja kirjallisuutta – onhan se Snellmanin, Canthin ja Ahon paik-
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Dosentti
Katriina
Kajannes.
ka, ja Nummen koulukaupunki.
Lassi Nummi itse sanoi, että yhdistys
voisi sijaita Kuopiossa, Jyväskylässä tai
Helsingissä. Hän toimi veljineen aktiivisesti eri puolilla maata. Säveltäjäveli
Seppo oli yksi kolmesta Jyväskylän Kesän
perustajasta. He pitivät tärkeänä, että koko
maassa on vireää kulttuuriharrastusta ja
-toimintaa.
2.2.2008 syntynyt Lassi Nummen seura on monella tavalla ajankohtainen. Tässä kulttuuritilanteessa järjestöt ja vapaa
kansalaistoiminta ovat entistä tärkeämpiä.
Kirjailijoiden nimikkoseurat ovat suosittuja. Suomen kouluissa opetetaan kirjallisuutta tunneissa mitattuna poikkeuksellisen vähän, mutta suomalaiset arvostavat
kirjallisuutta ja haluavat pitää sitä esillä.
Yhdistys on julkaissut kokoelman Mutta kun olen runoniekka Lassi Nummen
80-vuotispäivänä 9.10.2008 ja nyt kirjailijan muistokirjan. Sillä on ollut kaikille
avoimia, ilmaisia yleisötapahtumia mm.
Jyväskylän, Oulun ja Joensuun yliopistoissa, eduskunnan Pikkuparlamentissa,
Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa,
Viitasaaren kaupungintalossa, Saarijärven
kirjastossa ja taidemuseolla jne.
– Kuopiolaiset ja muut savolaiset, tervetuloa mukaan vireään ja virikkeelliseen
toimintaan!

Katriina Kajannes

(kirjallisuuden dosentti)

Lehdistöneuvos Jyrki Vesikansa valotti Lassi Nummen
toimintaa lehtiavustajana ja
hänen laajempaakin näkyvyyttään lehtien sivuilla.

Lassi Nummi vaikutti
myös lehtien palstoilla
L
assi Nummi ei ollut vain rakastettu,
hieman romanttinen lyyrikko, vaan
-- paljon muun ohessa -- monen lehden
merkittävä avustaja ja ajoin toimittajakin.
Moni hahmotti Nummi-kuvansa ennen
muuta näiden tekstien kautta -- olihan
Uudella Suomellakin yli 300.000 lukijaa
ja YV-lehdellä vielä enemmän.
Lehtien avustaminen ja toimittaminen
oli Nummelle varmaan taloudellisestikin tarpeellista -- ainakin ennen kuin hän
sai viran Raamatun kääntäjänä. Nummi
suhtautui kuitenkin lehtikirjoitteluun vakavasti ja kunnianhimoisesti. Tekstit kestävät edelleen kriittistä tarkastelua -- ja ansaitsisivat usein uudelleen julkaisemisen.
Edes verkossa.

Ensimmäinen kausi US:ssa
Nummi avusti lehtiä varhain ja kiinnitettiin Uuden Suomen toimittajaksi ensi
kerran jo 1956-57. Se oli tuolloin yhdessä
monista käännekohdistaan -- Lauri Aho
oli siirtynyt Helsingin kaupunginjohta-

jaksi ja Eero Petäjäniemi yritti uudistaa
lehteä, joka oli jäänyt levikissä jo pahasti
jälkeen Helsingin Sanomista. Kulttuuri oli
yksi painoalueista.
Nummen ensimmäisen US-kauden jälkien tutkimista vaikeuttaa se, että valtaosa
lehtien teksteistä oli nimettömiä. Seuraavina vuosinakin hän avusti satunnaisesti
Uutta Suomea, mutta Nummen keskeisimpiä areenoita olivat 1960-luvun alussa Ilmari Turjan Uusi Kuvalehti, osuuspankkien Yhteisvoimin-YV ja Pentti Poukan
Kauppalehti, joka oli tuolloin merkittävä
myös kulttuurin alueella. Siellä vaikutti
myös Seppo Nummi.

Kulttuuriosaston
kriisin keskelle
Uuteen Suomeen Lassi Nummi palasi
-- veljensä jälkeen -- ”hulluna vuotena”
1968. US:n kulttuuriosasto oli tuolloin
ajautunut kriisiin.
Uusi Suomi oli ollut 1920-luvulta alkaen johtava kulttuurilehti ja sen kult-
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tuuriosaston maine oli vain lujittunut
1960-luvun alkupuolella. Ensimmäisenä
suomenkielisenä lehtenä US:n kulttuuritoimitusta alettiin tehdä Annamari Sarajaksen johdolla systemaattisesti. Se sai
omat sivut -- ja Pekka Tarkan tai Mirjam
Polkusen kaltaisia nuoria tekijöitä.
Modernismin leimaama 1950-luvun
kulttuuriradikalismi kuitenkin politisoitui
-- ja punertui. Tästä innostuneet nuoret
toimittajat saattoivat illanistujaisissa jopa
kuvitella valtaavansa perinteikkään US:n
sisältä päin. Varoitin omistajien kyllä heräävän viittä minuuttia ennen. Ei tähän
edes omistajia tarvittu -- päätoimittaja
Pentti Poukka riitti.
Tarkka lähti US:sta näyttävästi protestoiden 1967 ja hänen jälkeen muutama
muu. Sarajas siirtyi yliopistoon ja osastopäälliköksi nimitettiin Salama Hirvonen
-- Simosen journalistisuvun kokenut jäsen. Hän oli nuorempana ollut ahkera elokuvakriitikko ja tunsi kirjallisia piirejä jo
puolisonsa Uuno Hirvosen eli Simo Penttilän kautta, mutta korosti suoraan, ettei
hän ollut kulttuuripersoona, vaan käytännön journalisti.
US:n tallissa oli toki edelleen Heikki
Eteläpään, Katri Veltheimin tai Rafael Koskimiehen kaltaisia nimiä. Hirvonen etsi kuitenkin vahvistuksia -- ja
ilahduimme kaikki hänen kertoessaan
aamuneuvottelussa Lassi Nummin suostuneen liittymään joukkoomme. (Olin nuori
ulkomaantoimittaja.)

Humanisti aallokossa
Maltillisena humanistina Nummi purjehti ajan aallokossa jyrkän konservatismin ja vasemmistoradikalismin välissä.
Esimerkiksi väittelyssä Hannu Salaman
Juhannustansseista Nummi tyynnytteli
Salaman täysin teilannutta Kauko Karetta lempeästi, paikoin myös ironisesti.
”Tapaamme kai sentään Paasikiven linjalla -- jos nyt löydämme toisiamme tungoksessa”, Nummi sanaili.
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Nummen US-uraan tuli mutka, kun hänet valittiin 1969 Kirjailijaliiton puheenjohtajaksi. Pian tämän jälkeen seurasi
pitkä urakka Raamatun kääntämisessä.
Kaiken aikaa Nummi avusti Uutta Suomea toimeliaisuuden kuitenkin aaltoillessa. Eniten hän näyttää esiintyneen US:n
eri uudistusvaiheissa -- siis 1970-luvun
puolimaissa, 1980-luvun alussa ja lehden
loppukaudella 1987-91. Näkyvyyteen vaikutti tietenkin toimituksen aktiivisuus.

Soitinmenoja
luomisen paineessa
Toimin yhdysmiehenä Nummen viimeisellä kolumnistikaudella US:ssa. Tässä oli omat soitinmenossa. Työhön paneutumista edelsi pitkä puhelinkeskustelu,
jossa Nummi pohti aiheita -- myös lehden
linjan kannalta. Rohkaisin tietenkin avustajaa luomisen paineissa. Kun Nummi sitten ”alkoi runolle”, tekstiä syntyi joskus
enemmän kuin palstoille mahtui. Hän hyväksyi kuitenkin aina lyhentämisen.
Nummen aktiivisuutta saattoi siivittää
se, että päätoimittaja Mauno Saari oli samaan aikaan kiinnittänyt ihailemansa Paavo Haavikon US:n avustajaksi. Haavikko
ja Nummi olivat koulutovereita ja ystäviä,
mutta kolumnisteina varmaan myös kilpailijoita. Tyylilajit olivat toki erilaisia.
Nummi arvosti kollegaansa, mutta hämmästeli tämän vimmaisuutta, jossa argumentit saattoivat mennä mullin mallin.
Nummi oli tasapuolisen maltillinen.
Asiat olivat hänelle harvoin mustia tai
valkoisia. Sotavuosina vietetyn nuoruuden kokemuksetkin vaikuttivat ongelmien
näkemiseen yleensä harmaan eri sävyissä.
Tämä koski myös asennoitumista sotaan
ja Suomen kohtaloon.

Proosarunoista yhteiskuntaan
Kolumnien aihekirjo oli laaja. Usein
Nummi kuvaili lähipiiriä proosarunoissaan -- vuodenajoista taloyhtiön remont-

tiin. Hän kertoi myös kongressi- ja muista matkoistaan. Taiteen kenttää Nummi
käsitteli laajasti -- kirjallisuuden ohella
musiikkia ja kuvataiteita. Tai Ninotshkaelokuvan kohtaloa sensuurissa.
Nummi kysyi joskus, kyllästyvätkö lukijat Raamatun kääntämisen ongelmiin
hänen teksteissään. Pidin aihetta tärkeänä sekä kiinnostavana -- ja Nummea sen
ainutlaatuisena tuntijana. Hän esittelikin
muun muassa ehdotustaan Isä meidän-rukoukseksi. Muotoa ”Isä, meidän taivaallinen isämme” ei kylläkään otettu käyttöön.
Suomettumista ja Viron kohtaloa Nummi käsitteli etenkin 1980-luvun suuren
käänteen vaiheilla, samoin Tianmenin

verilöylyä Nummen lapsuudenkodille
tärkeässä Kiinassa. Kaikissa näissä teemoissa kolumnisti pysyi itselleen uskollisena -- inhimillisenä, tasapuolisena, eri
näkökantoja ymmärtävänä, mutta pohjimmiltaan periaatteellisena. Sellainen hän
oli myös viimeisessä US-kolumnissaan
29.11.1991 lehden viimeisessä numerossa. Realiteetit olivat mitä olivat, mutta
haikeutta oli turha kiistää.
US:n kuoltua Nummi avusti vielä Kotimaata ja Nykypäivää.

Jyrki Vesikansa

Lehdistöneuvos, fil. lisensiaatti
Perustuu esitykseen
Kuopion Nummi-tilaisuudessa 10.11.2012.

Lassi Nummi ja nuoret
E
n ole erityisesti runotyttö, vaikka lapsena luinkin Runotyttö-kirjoja. En ole
esimerkiksi kirjoittanut koskaan yhtään
modernia runoa. Ainoat runotuotteeni ovat
olleet kalevalamittaisia onnittelurunoja,
matkakertomuksia tai muita niin sanottuja
tilapäisrunoja. Runoanalyyseistä olin pitkään sitä mieltä, ettei runoja pidä mennä
repostelemaan, niistä pitää vain nauttia.
Työn puolesta olen sittemmin joutunut
opettamaan runoanalyysiä varsinkin lukioissa ja oppinut siitä jopa nauttimaan!
Minulla ei kuitenkaan ole hyvin paljon
varsinaisia mielirunoilijoita, joita on pakko lukea, yksityisiä runoja tietenkin on.
Useimmat mielirunoilijoistani ovat miehiä, sillä miehethän kirjoittavat naisille!
Vuonna -86 sain ystäviltäni lahjaksi Lassi Nummen juuri ilmestyneen kokoelman
Matkalla niityn yli ja se kolahti, ja samalla
koko Lassi Nummi.
Lukion 3. luokan viimeisellä kurssilla
oli tapana, että oppilaat esittelivät jonkin
uuden kirjan. Eräällä luokalla oli poika,
joka oli erittäin hyvä esiintymään. Pyysin häntä esittelemään teoksen Matkalla

Tuulikki Karhunen on äidinkielen opettaja ja ollut jäsenenä Savonia-kirjallisuuspalkinnon valintaraadissa.
niityn yli. Hän esitteli ja luki nimikkorunon niin menestyksekkäästi, että monet
luokkatoverit, etenkin tytöt, innostuivat
lukemaan kirjan. Tapasin Lassi Nummen
seuraavana syksynä eräässä tilaisuudessa,
ja hän oli iloinen ja ehkä vähän yllättynyt-
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kin kuullessaan, että lukiolaisetkin olivat
löytäneet kirjan.
Niitty-runosta tuli minulle hyvin tärkeä
runo. Toivottavasti hieno runo ei kärsinyt
siitä, että käytin sitä usein malliesimerkkinä runokuvista ja varsinkin runon symboliikasta. Runo on pitkä kokonaan luettavaksi, mutta kerron siitä lyhyesti.
Keskeisiä elementtejä ovat niitty ja
metsä. Runon minä on matkalla niityn yli
kohti metsää, jota hän toisaalta pelkää, toisaalta kaipaa ja odottaa. Mielestäni niitty
on ihmisen elämä, metsä kuolema. Kuolemanpelko näkyy esimerkiksi kohdassa,
jossa puhutaan metsän mustasta rajasta.
Valoisan koivikon odotuksessa on nähty
jopa taivasikävää. Niitty esiintyy eri vuodenaikojen väreissä; siinä tulevat esiin ihmisen ikäkaudet.
Se on tavallinen pieni koivikko, täynnä
suloa/kun sen näkee, siellä on hyvä levähtää. /Aurinko paistaa kevättalvella nuorten runkojen lomitse,/ kevätkesällä nuoret
lehdet tiedottoman itsetietoisina/ levittävät kauneutensa sineä vasten, /kumartuvat
taivaan lähteen yli. /Juuri ennen
kevättä/ja taas syksyllä myöhään, ennen talven tuloa,/ oksistot täyttyvät tummaan violettiin.
------Pelkkä nurmikko, joka kulkiessa muuttuu niityksi/mutta sen aaltoavaan pintaan
mahtuu loputtomasti/ruohoa, päiviä, pienten eläinten vilinää/maasta kohoavaa kiveä, aamujen kastetta, viikkoja, sadetta/
kimallusta, maan lämpöä, kuuraa ja jäätä, kuukausia ja vuosia/niityn kaikki kukat
ja kulottunut ruoho joka rahisee askelten
alla.
Eikö tässä ole nähtävissä lukuisia tapahtumia ihmisen elämän varrelta? Elämässä
tulee myös muutoksia ja pettymyksiä;
”pelkään että se muuttuu niin kuin asiat
lukemattomia kertoja muuttuvat matkalla,
että aukio ei olekaan se aukio, ihminen ei
se ihminen eivätkä sen ihmisen kasvot ne
rakkaat kasvot”. Metsä tulee koko ajan

8 AAKUSTI 4/2012

lähemmäksi, ja runon viimeistä säkeistöä
olenkin käyttänyt paljon surunvalitteluissa, samoin myös perheemme nuoremmat
jäsenet.
On koivikko. Miltei liikkumaton, oksat
paljaina/aamun hämärässä./ On nurmi,
heinää, minä lähden kulkemaan./ On pakko. Aina uudelleen minä olen matkalla/ on
tiedä olenko koskaan perillä/ olen matkalla niityn yli.

Requiem ja Suuri fuuga
Vuonna 1990 ilmestyi Lassi Nummen
runokokoelma Requiem, joka oli kirjoitettu Leonid Bashmakovin musiikkiin.
Tämä teos sai Savonia -kirjallisuuspalkinnon. Äitini oli kuollut sinä vuonna, ja
sain kirjan ystävältäni. Runot puhuttelivat
minua vahvasti ja toivottavasti myös niitä,
joille annoin kirjan vastaavassa tilanteessa.
Mieleenjäävimpiä runoja kokoelmassa
on Puun rukous. Puuta voi verrata ihmiseen: nuori koivu kurottaa käsivarsiaan
taivasta kohti, ja onhan sekä ihmisellä että
puulla juuret! Puut ovatkin Lassi Nummen runoudessa tärkeässä osassa; aiheesta
on tehty tutkimus, joka on Lassi Nummen
juhlakirjassa Suuri fuuga. Näyttelijä Seija Pitkänen ja laulaja Elisabert Petsalo
ovat tehneet Requiemista onnistuneen
runo- ja musiikki-ohjelman, jonka kuulin
tänä syksynä Puijon kirkossa. Koulussa en
Requiemia ole muistaakseni käsitellyt.

Portaikko pilvissä
Kolmantena kokoelman runona haluan ottaa esille teoksen Portaikko pilvissä
vuodelta 1992. Siinä erityisesti osio Nuoruuden kaupungissa on minulle kuopiolaisena läheinen. Täällä Kuopiossahan Lassi Nummikin lapsuutensa ja nuoruutensa
vietti, kävi Asemakoulua ja Yhteiskoulua.
Seuraavassa runossa kirjailija palaa lapsuuteensa:
Syyskuun ensimmäinen päivä, aurinko, korkea tuuli. /Autio Maljalahti autio/

Professori Osmo Hänninen (edessä) johti keskustelua Lassi Nummi - seminaarissa.
kenttä ja katu/mutta itse Piispa/seisoi tässä kulmalla/ _eikä meitä sitten muita ollutkaan,/Piispa ja minä, kymmenvuotias/
vaikkei Piispa oikein näyttänyt huomaavan minua/sillä hän oli selvästikin/Syvissä Ajatuksissa_/seisoi mustassa takissa
ja tohtorinhattu päässä ja/valkea liina
kaulassa/(jostakin syystä keskellä päivää,
eihän/piispoista voi tietää,/ Ehkä hänellä
oli ollut Raadiolähetys,/tuo puutalo tuossa
oli Raadioasema/ja ehkä piispat pukeutuvat noin kun he menevät/Raadioon puhumaan) _ja Piispan kädessä oli paperipala,/sanomalehti, sähkösanoma/ja voisin
melkein vannoa/että minä siitä, juuri siitä/
päätäni kallistamatta luin: /”Saksan joukot vyöryvät Puolaan.”
Kyseessä oli syksy 1939. Useimmat
runot ovat aikuisen nostalgisia muistoja
kaupungista, joka ei enää kaikissa suhteissa ole sama kuin lapsuuden onnellisina
päivinä. Hupaisa on esimerkiksi seuraavat mietelmä:
Elämäni syvimpiä mysteerejä/jota en
koskaan pystynyt ratkaisemaan: /onko
Maljapurossa todella nahkiaisia/niin kuin
isot pojat väittävät?
Nahkiainen kuuluu ympyräsuisiin/kun
taas kastemadolla on tikapuuhermosto.
En ehdi tarkistaa /miten Maljapuron
on käynyt/ Tai ehkä en uskalla/Maljalammestakin, muistoissa mahtavasta/ on tullut
pelkkä pikari.
Totta, Maljapuro elää enää lähinnä ih-

misten mielessä, niin Sirpa Kähkösen
Kuopio-kirjoissa kuin entisten koulupoikien seikkailuissa. Onko joku teistä
ryöminyt lapsena sen viemäreiden läpi.
Monet ovat! Lisää kuopiolaisilla tärkeitä
paikkoja:
Näkymä Niemen kärjestä,/ miltei liian
japanilainen:/ mänty riiputtaa oksiaan
niin herkästi/että se melkein peittää kallioluodon/jota myös on tarkoitus ihailla./
Kallioiden välissä, suoraan vastapäätä
aurinkoa/ nukkuu paljaspäinen samurai.
Kuten Piispa Lassi Nummi kirjoittaa
Niemen isolla kirjaimella, niin tärkeä Väinölänniemi hänelle on. Ja Myhkyrihän se
samuraina nukkuu. Kiina on ollut Kuopion ohella Nummelle tärkeä paikka. Hän
on muun muassa kertonut, että kun hän Japanissa kirjoitti runoa Zhengzhoun tiellä,
joka on kokoelmassa Matkalla niityn yli,
hänen silmissään huojuivat Väinölänniemen puut.
Tätä kokoelmaa, siis Portaikko pilvissä ja varsinkin sen Kuopio-runoja, käytin
luonnollisesti Kuopion Lyseossa, taisinpa
antaa jollekin oppilailleni lakkiaislahjaksikin. Kuopio-sikermää myös esitettiin
jossakin koulun juhlassa, taisi olla itsenäisyysjuhla. Samat pojat olivat samalla
ohjelmalla vierailulla myös ylioppilaina
eräässä tilaisuudessa Lääninhallituksen tiloissa. Nuorten miesten esittämä sikermä
oli todella vaikuttava.

Tuulikki Karhunen
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Pari pientä muistelmaa Lassi Nummesta

Puhtaaksikirjoitus ja ruusut
V

aimoni
kertoi
joskus
Lassit, Koponen
(alla) ja Nummi
kauan aikaa sitten yhteis(oik.) jäljittivät
en
taipaleemme
alkuaikoina
Nummen
lapsuu– kun jostain syystä puheeksi oli
denmaisemia
tullut Lassi Nummi – että nuori
Kuopion
Puijonrunoilijanalku oli yllättäen tuonut
sarvessa.
hänelle ruusuja ja vieläpä kotiin
asti. Ja mistä syystä? Eihän ollut kovin tavallista, että koulupojat kantavat kukkia tytöille.
Lassin
kukkaistervehdykseen oli kuitenkin ollut selvä syy.
Anneli oli näet kirjoittanut Lassin
pyynnöstä jonkin kirjoituskilpailuun osallistuneen tekstin kirjoituskoneella puhtaaksi. Se kirjoitus oli
palkittu, ja siitä hyvästä Lassi oli
sitten halunnut palkita ”sihteerinsä” ruu- toisten luokkien, varsinkin alempien, oppilaiden elämästä ja tekemisistä. Arvata
suilla.
Olen suurta vaivaa nähden nyt jonkin- kyllä voi, että tyttöjen puheet olivat jollalaisena ”tutkivana journalistina” koetta- kin tavalla kulkeutuneet Lassin kuultaviknut selvittää, mikä tuo kirjoitus on ollut, si.
Lassi olisi tietysti voinut itsekin napuja milloin puhtaaksi kirjoittaminen on tapahtunut. Muutamien faktojen perusteella tella kirjoituksensa puhtaaksi. Mutta kun
tämä kirjallinen tapaus ajoittuu ajanjak- tietää, millainen Lassin sorminäppäryys
soon 1946–47. Anneli tuli Kuopion Yh- tai pikemminkin sen puute oli, käy ymteiskouluun vuonna 1946, ja Lassi Nummi märrettäväksi, että hän turvautui toisen
lähti samasta opinahjosta Helsinkiin vuo- apuun. Ehkä kirjoituksen valmiiksi saamisella alkoi jo olla kiire?
den 1947 kevätlukukauden jälkeen.
Kenen koneella kirjoittaminen tapahKun kyseessä on ollut kilpakirjoitus,
uskallan melko varmasti sanoa, että Las- tui? En muista, että Annelin kotona – käsi jätti Annelin tehtäväksi kirjoittaa puh- vinhän minäkin siellä joskus – olisi ollut
taaksi teinien kulttuurikilpailuihin vuonna kirjoituskonetta. Ehkä Lassi toi isänsä
1947 osallistuneen ja voittaneen kirjoituk- saarnankirjoitusvälineen lainaksi Annelilsen. Mutta mistä Lassi oli saanut tietää, le. Tämä asia jää arvoitukseksi; Annelin
että Anneli oli suorittanut Suomen Uudes- muisti on tältä kohden tyhjä, ja Lassi on
sa Konekirjoitus- ja Kirjanpitokoulussa siirtynyt tuonpuoleisiin. Mutta ei meidän
”40-tuntisen alkeiskurssin kymmensormi- ehkä tarvitsekaan tätä asiaa selvittää.
järjestelmän mukaan Underwood-kirjoituskoneella”? Eiväthän he olleet samalla Vihannesten viljelijä
Marraskuun alkupuolella (7.–8.11.)
luokallakaan, Anneli oli vuosiluokkaa
alempana, ja aika vähän yleensä tiedettiin vuonna 2003 Kuopiossa pidettiin Lassi-
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Nummi -seminaareja, kaksi perätysten.
Kuljettelin autollani Lassia ja Pirkko-rouvaa esiintymispaikkojen ja hotellin väliä
ja vein heidät tilaisuuksien jälkeen lentokentälle.
Lassi esitti toivomuksen, että käyttäisin ennen kotimatkalle lähtöä häntä lapsuusajan maisemissa – ei siellä entisillä
asuinpaikoilla vankilan kupeella vaan Puijonsarvessa, jossa voisi kenties nähdä sen
venerannan, mistä pastori Nummen perhe
oli aina kesäisin lähtenyt saareen huvilalleen. Ehkä se saarikin näkyisi.
Tietä juuri tuohon tiettyyn venerantaan
emme löytäneet, paikat ja maisemat olivat
muuttuneet Lassille tuntemattomiksi, mutta sen kesäpaikan saaren Lassi oli näkevinään tiiraillessamme Puijonsarven nenästä
pohjoiselleKallavedelle. Pitkään siinä katseltiin, ja Lassi muisteli, mitä kaikkea siellä kesäsaaressa oli tehty. Auvoisia olivat
tietysti lapsuusajan muistot, jopa kasvien
kitkeminenkin, mikä minun muistoissani oli viheliäisimpiä puuhia, mitä pienen
pojan osaksi voi sattua. Mutta Lassilla oli
ollut saaressa aivan oma kasvimaa, ja hän

Kiinalaista asiaa
Nummi
-seminaarissa

Y

liopistonkirjaston johtaja, FT, Jarmo
Saarti Kuopiosta alusti Lassi Nummi –seminaarissa Kuopion kaupunginkirjastossa 10.11.2012 asiantuntevasti Kiinan
kirjallisuuden kuvasta suomalaisilla modernisteilla 1920–1950. Esitys kattoi osan
laajemmasta teemastaa, josta Jarmo Saarti
kirjoittaa parhaillaan toista väitöskirjaansa, tällä kertaa Jyväskylän yliopistoon.
Uutta tietoa sisältänyt puheenvuoro herätti
innokasta keskustelua.
Jarmo Saarti on Itä-Suomen yliopiston
kirjastonjohtaja. Hän on työskennellyt

vieläkin muisti, mitä kaikkea hän oli viljellyt. Oli hän joskus myös onkinut kaloja, sehän oli ollut hauskaa ja hyödyllistä
kasvien viljelyn tavoin. Sen sijaan puissa
kiipeilystä ja uimisesta Lassi ei kertonut,
mutta hänhän ei ollutkaan ihan tavallinen
pojanviikari.

90 asteen suunnistusvirhe,
vei väärälle kylälle
Eipä sattunut sille Puijonsarven-lenkille kartta mukaan. Jos olisi ollut, olisimme
ehkä osuneet oikeaan paikkaan ja kenties
nähneet sen oikean saaren, nimittäin Julkulan Kumpusaaren, missä pastori Nummen huvila on aikoinaan ollut. Puijonsarvessa tarkastelukulmassamme oli 90º:n
virhe; olisi pitänyt tehdä käännös vasempaan. Mutta oliko sillä virheellä loppujen
lopuksi mitään merkitystä. Aivan hyvin
Lassi pystyi Puijonsarven rinteelläkin
muistikuvistaan näkemään kaalimaansa.

Lassi Koponen,

Pitkäaikainen
Savon kielen seuran sihteeri

useissa eri kirjastoissa ja toiminut aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä
kirjastoalan elimissä, mm. Varastokirjaston johtokunnan puheenjohtajana ja
Kansalliskirjaston johtokunnan varapuheenjohtajana. Hänen tutkimuksensa
käsittelevät kirjastoja, niiden käyttöä ja
johtamista ja erityisesti fiktiivisen aineiston tiedonjärjestämistä. Saarti väitteli
tohtoriksi aiheenaan Kaunokirjallisuuden
sisällönkuvailun aspektit. Lisäksi hän on
tutkinut kiinalaisen kaunokirjallisuuden
suomennoksia.
Jarmo Saarti edusti seminaarissa Suomen sana ry:tä, jonka hallituksessa hän on.
Kuopio on aiheina ja ympäristöinä vahvasti esillä hänen ja Jarmo Korpisaaren
runokokoelmassa Runo matkalla (2011).

Katriina Kajannes
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Savonia -kirjallisuuspalkinnon
vuoden 2013 ehdokkaat

K

uopion kaupungin jakaman Savoniakirjallisuuspalkinnon vuoden 2013
palkintoehdokkaat valittiin palkintoraadin
15.11.2012
pitämässä
kokouksessa.
Palkintoraati luki 67 palkinnon piiriin
kuuluvaa ja vuonna 2012 ilmestynyttä
kaunokirjallista teosta. Kirjailijoiden ehdokkaana olevat teokset nimettiin vuoden
2012 kaunokirjallisesta tuotannosta ja ehdolle asetettuja teoksia Savonia-palkintoraati luonnehtii muutamalla sanalla:

Kirjailijat ja teokset ovat:
Hassinen Pirjo, Popula, Otava, Jaakonaho Asko, Onnemme tiellä, Otava, Kähkönen Sirpa, Hietakehto, Otava, Lehtinen
Tuija, Pesää!, Otava, Nissinen Saija, Sitomisen taito, Atena, Rönkkö Markku, Metsänpoika, Like.

mutta myös rohkaisevia tarinoita nuorille
nuorten omalla kielellä.
Nissinen: Sitomisen taito:
Kuopiolaisen esikoiskirjailijan kokoelma erikoisia ja outojakin novelleja, joista
monen loppu jää avoimeksi ja lukijaa askarruttavaksi.
Rönkkö: Metsänpoika:
Synkkä tulevaisuudenkuva niistä seuraamuksista, joita luonnonraiskaaminen
aiheuttaa luonnolle ja ihmisyhteisölle.
Savonia-palkinto jaetaan 24. kerran
keskiviikkona tammikuun 2. päivänä 2013
klo 17.00 avoimessa yleisötilaisuudessa Kuopion kaupungintalon juhlasalissa,
Tulliportinkatu 31.

Perustelut
Hassinen: Popula;
Teos ottaa kantaa moniin tämän päivän
ongelmiin, työttömyyteen ja ihmissuhteiden vaikeuteen sekä siihen, miten helposti tarpeettomiksi ja syrjäytyneiksi itsensä
tuntevat ihmiset ajautuvat rasismin ja oikeistopopulismin verkkoon.
Jaakonaho: Onnemme tiellä:
Esikoiskirjailijan puhutteleva romaani Savon poliittisen historian synkimpiin
kuuluvasta tapahtumasta, Onni Happosen
murhasta, siinä hengessä kun aikalaiset
sen kokivat.
Kähkönen: Hietakehto:
Teos kuvaa taitavasti lapsia, lasten sielunelämää ja sitä, miten sota vaikuttaa
sekä lapsiin että aikuisiin Kuopiossa.
Lehtinen: Pesää!
Novellikokoelma on täynnä humoristisia tilanteita, rakkautta ja pettymyksiä
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Sirpa Kähkösen Kuopio-aiheisia kirjoja on
kiitelty. Viimeksi Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto antoi hänelle Vuoden kotiseutupolku-tunnustuksen teoksesta Kuopion
taivaan alla.

Sanni Leskinen miehensä Laurin työhuoneesssa joulun edellä 1999.

Sanni ja Lauri

Kirjailija Lauri Leskinen
kutsumusopettaja
K
irjailija Lauri ”Lassi” Leskinen
syntyi 21. tammikuuta 1918 Kiuruveden Lapinsalossa ja kuoli 27. syyskuuta
1979 Kuopiossa. Leskisen vanhemmat
olivat pienviljelijä Juho Alfred Leskinen
ja hänen puolisonsa Anna Juljaana (os.
Pekkala). Perheessä oli yhdeksän lasta.
Leskinen opiskeli kansakoulun jälkeen
Portaanpään herännäisten kansanopistossa Lapinlahdella. Hän meni sitten Kajaanin seminaariin 1936 ja valmistui sodan
aiheuttaman viivästymisen jälkeen kansakoulunopettajaksi 1943. Sodan aikana
yliluutnantiksi kohonnut Leskinen palveli
Uhtuan ja Porajärven suunnilla.
Sodan jälkeen Leskinen oli opettajana
Närpiössä, Pyhäjärvellä ja Kiuruveden
Luupuvedellä. Kiuruvedellä ollessaan hän
kirjoitti myös ensimmäisen romaaninsa

1948 ”Ehtoona sitten raukee turhaan...”
sekä kaksi seuraavaa teosta 1951 ”Kirkkaus liki varjoa” ja 1953 ”Avartuu maa ja
taivas.” Hänen radiokuunnelmansa ”Kevätjuhlan jälkeen” kantaesitys oli 1955.
Lauri-opettaja yhdessä vaimonsa Sannin kanssa oli mukana myös nuorisoseura- ja seuranäyttämötyössä. Vuonna 1955
Leskinen perheineen muutti Kuopioon,
jossa hän toimi opettajana Puijon ja Haapaniemen kouluissa. Leskisen perheellä
oli kuitenkin edelleen Tuulentupa-niminen
kesäpaikka Luupuvedellä, jonne he usein
kiiruhtivat maaseudun rauhaan Kuopiosta. Heidän uusi kotinsa sijaitsi Valkeisen
lammen takana, melko lähellä Kuopion
teatteria. Leskisten laaja sukulais- ja ystäväpiiri vieraili ahkerasti ystävällisessä
kodissa, jota emännöi Sanni-rouva. Lauri
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sisusti kirjailijan työhuoneen talonpoikaiskalusteilla rauhalliseen ja kotoiseen
tyyliin.
Lauri Leskinen aloitti kirjalliset työnsä Sillanpään-henkisillä syrjäseudun elämänkohtaloiden kuvauksilla, mutta loi sitten itselleen nimen näytelmäkirjailijana:
”Läpikäytävä” 1962, ”Kunniakuja”1966,
”Muistoparaati”1968, Minna Canthia käsittelevä ”Minna” 1975. Leskisen lisäksi
suhteellisen harva kirjailija on omistautunut näytelmien kirjoittamiselle: Reino
Lahtinen (s.1981), Tauno Yliruusi (s.1927)
sekä Lauri Kokkonen (s.1918). Viimeksimainitun näytelmistä ovat saaneet
tunnustusta mm. ”Hopeinen kynttilänjalka” ja ”Laahus”, molemmat 1958 sekä erityisesti Paavo Ruotsalaisen elämästä
kertova ”Viimeiset kiusaukset” 1960.
Joonas
Kokkosen
säveltämänä
oopperana 1975 se on saavuttanut
mahtavan ja ansaitun kansainvälisenkin
menestyksen.

Hengeltään opettaja
Lauri Leskinen joutui omien sanojensa
mukaan aloittamaan ”pelkkänä prosaistina”, koska häneltä jäi sodan takia ”runoilukausi” väliin. Hänen proosatuotantonsa
edustaa perinteistä realistista kansankuvausta.
Hän oli synnynnäinen kirjailija ja kertoi, että äiti luki Ahon romaaneja ääneen
lapsuuskodissa. Romaaneissaan Leskinen
kertoi herkästi ja verkkaisesti maaseudusta, sen ihmisistä ja luonnosta. Voitoksi kääntynyt elämäntunne takasi sen, että
proosan vastaanotto oli pääasiassa positiivista. Osa kriitikoista tosin käytti Leskisen proosan yhteydessä myös termiä ”kainuisti” sen ajan yleisen kulttuurihengen
mukaisesti. Nimitys annettiin 1950-luvun
kirjailjoille, jotka halusivat edelleen käyttää ilmaisukeinonaan muiden jo vanhahtavana pitämää kansankuvausta. Alettiin kysellä, onko kansankuvaus epämodernia?
Esikoisteosta seurasi 1950-luvulla viisi
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romaania ja yksi novellikokoelma. Kaikkien teosten tapahtumat keskittyvät ankeaan harmaaseen pohjoissavolaiseen syrjäseutuun.

Valtionpalkinto vuonna 1952
Romaaneista merkittävimpänä pidetään
valtion palkinnon vuonna 1952 saanutta
”Kirkkaus liki varjoa” –teosta. Leskisen
vuonna 1956 ilmestynyt romaani ”Kilvoitus” antoi jo viitteitä tulevasta dramaatikosta, kuten myös kaupunkikuvausta
aloitellut ”Arkipäivän seisaus” – novellikokoelma 1958, jossa on nähtävissä romanssin muunnelmia.
Monissa teoksissaan Leskinen antoi
ymmärtää, että körttiläisyys tasoitti kuiluja sodanjälkeisessä yhteiskunnassa. Nöyryys ja usko ovat ne voimat, jotka auttavat
kestämään elämän tuomat kolhut ja monet
sodan aiheuttamat menetykset.
Kirjailijan vaimo Sanni Leskinen o.s.
Keränen (s.16.6.1922-k.1.4.2008) oli kuvassa mukana silloin, kun aviomies kirjaili. Sanni-rouva oli syntyisin Paltamosta ja
hän kuului Lotta-Svärd järjestöön. Yhdessä miehensä kanssa Sanni julkaisi Iltamakirjan 1957.
Lauri Leskisen tuotannon päätti omaelämäkerrallisia piirteitä sisältävä romaani ”Oskar, kutsumusopettaja.” Se ilmestyi postuumina vuonna 1980 (Kirjapaja,
Gummerus Oy Jyväskylä ISBN 951-621255-7). Romaani on jyhkeä dokumentti
”vanhan koulun” opettajasta suurten mullistusten aattona. On sanottu, että Leskinen oli mies, joka teki pienestä suurta.
Oskar oli ”legenda jo eläessään”. Hänen
ja hänenkaltaistensa elämäntyössä ovat
myös tämän päivän ja tämän aikakauden
koulukeskustelun taustat.
Kirjassaan ”Oskar, kutsumusopettaja”
Leskinen kyselee, oliko hänestä opettajaksi? Eihän siinä itse asiassa muuta ollut,
kuin että osaisi nöyrtyä ja ottaisi vastaan
hyvät ja huonot asiat. Mutta ajat olivat
muuttumassa: ”Kansaa oli valistettu jo

Laurin poismenon
jälkeen Sanni ja Aune
Räsänen ystävystyivät
ja Sannista tuli Aunen
”kirjallinen äiti.” Lehtikuva Kiuruveden kirjastossa Laurin-päivillä
elokuussa 1984.
kauan. Enemmän kuin sadan vuoden kuluessa oli sananviejiä lähetetty sinne, mistä kansan syvien rivien sanottiin löytyvän.
Mutta tulokset eivät näyttäneet lupaavilta.
Kansa eli epäluulojensa vallassa. Se tuntui odottavan ja vaativan valistajiltaan yhä
enemmän ja enemmän, ikään kuin uutta
moraaliakin. Oli vielä kerran sulkeuduttava työkammioihin, vielä kerran oli kansakunnan parhaat aivot pantava miettimään
uutta, tehokkaampaa aaterakennelmaa. Ja
näytti siltä kuin lopulta olisi onnistuttu:
Kansanvalistajan tulisi tästä alkaen näyttää hyvää esimerkkiä. Kansalle jaettavat
ohjeet tuottaisivat tuloksia vain, jos valistajat itsekin niitä noudattaisivat.”

Viimeinen näytös
Tutustuin Lauri Leskiseen keväällä
1977 Vestäjien kirjallisuusseminaarissa
Kuopiossa. Hän toimi yhtenä ohjaajana,
olihan hän toiminut 1960 Vestäjien ensimmäisenä puheenjohtajana.
Mukana seminaarissa oli myös kirjailija Eino Säisä. Lauri sanoi ystävälliset
hyväksyvät sanansa minun ensimmäisestä
runokokoelmastani ”Kun otsakkeena on
elämä.”
Lauri oli katsellut kirjaani Savolan kirjakaupan pyörivässä telineessä. Runon ja
valokuvan yhteisteos ilmestyi itsenäisyys-

päiväksi 1976. Olin saanut julkaisua varten Kuopion läänin taidetoimikunnan apurahan ja kirjan kokoamisessa minua auttoi
runoilija Laura Latvala.
Samoihin aikoihin alkoi Tampereen teatterissa Minna-näytelmän harjoitukset.
Laurin vaimolta Sannilta kuulin, että Lauri kulki myös näytelmän ohjaajan mukana
harjoituksiin Tampereelle. Nämä olivat
raskaita matkoja hänen kulkea autossa.
Lauri oli jäänyt opettajan työstä eläkkeelle 1978 ja aikoi omistaa enemmän
aikaa näytelmien luomiseen. Hän sairastui
kuitenkin vakavasti ja äkillinen kuolema
vei kirjailijan pois keskuudestamme 27.
syyskuuta 1979.
Minna Canthin uuden näytelmän päähenkilöstä tuli hänen elämämänsä ”viimeinen näytös.” Lauri Leskinen saatettiin
haudanlepoon, ihmisläheinen näkijä ja
tiedostaja oli poissa. ”Valmistautumisen
aika vaihtui kirkkauteen” (Savon Sanomat
10.10. 1979).
Ystävyytemme kehittyi lämpimäksi
yhteydenpidoksi, jossa Sanni oli minulle
kuin ”runollinen äiti”, olihan ikäeromme
runsaat 21 vuotta.

Aune Räsänen, Vehmersalmi
Tietolähteet: Wikipedia, Kai Laitinen: ”Suomen
Kirjallisuuden historia”, Facta, http://tuhannettunteet.kuopio.fi/main.asp?
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Hiisi vieköön!

Riihikuivaa ruista joulupöytään

Y

R

uis on terveellinen ruokavilja, joka on
kulkeutunut Itä-Suomessa kaskiviljelyksiltä myös juhla-aikojen ruokapöytiin.
Vielä 1960-luvulla oli saatavissa riihessä
kuivattua ruista, josta maalaistaloissa
leivottiin joululeivät. Sukulaiset kaupungista, sopimuksen mukaan, tulivat noutamaan oman joululeipänsä. Muuttoliikkeen myötä joululeipäperinne on tyystin
kadonnut. Pohjois-Savon seudun järvialueella kala on ollut tärkeä lisä viljatuotteiden ohella ruokataloudessa. Kalakukossa on leipä ja särvin samassa paketissa.
Lämmin kukko on leipomispäivän iltaruoka, siis arkiruokaa parhaimmillaan. Kukko
on aina ollut suosittu eväsruoka savottaan,
markkinoille ja junamatkoille. Kalakukkoa ”pietään eilleennii” suuressa arvossa,
jopa pitopöydissä tarjoiltuna.
Savolaisen ruokakalenterin tekijä, Riistavedellä syntynyt Bertta Räsänen (19211994) muistuttaakin meitä nykypäivän
joulun valmistajia: ”Joulu juhlista jaloin,”
siksi talakkunaksien ja maltaiden teko,
makkaroiden valmistus olivat jouluun täh-

Roosa Räsänen 13 v.
harjoittelee kalakukon tekoa.
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Jarmo Räsänen pui ruista ja pian tuoksuvat paistetut ruisleivät Hongiston tuvassa.
tääviä töitä. Kun kaikki tehtiin ajallaan,
eivät joulunalusviikot olleet sellaista hössäkkää, kuin nykyajan ihmisillä. Voitiin
mieli rauhallisena paneutua vastaanottamaan joulun sanomaa.

Aune Räsänen, Vehmersalmi
Kukonkuori tehty riihiruistaikinasta,
kalat kotijärvestä.

lä-Savossa on ymmärretty aloittaa
tarinoiden kerääminen ja hyödyntäminen. Ensimmäisenä ehätti PyhäHiijenmaa -hankkeellaan Pyhäjärvi, joka on
suunnitellut matkailuvalttia hiisitarinoista.
Loistava idea: Mikäpäs parempi paikka
hiisien pesäpaikaksi kuin Pyhäsalmen kaivos. Tarinan mukaan hiiden saappaaseen
meni vettä. Niinpä hiisi käänsi saappaan
ja sieltä putosi maahan läjä kiviä, joista
tuli Hiidenkari. Nelostien varressa yli 30
metriä korkea Hiidensaapas -patsas Emolahden risteyksessä kuvaa Hiisijättiläisen
kuivalle maalle nakkaamaa saapasta. Siellä on myös ravintola Hiidenkantele, Hiidenhattu-rantasauna ja Hiidenpuisto.

Mutta mikä ihme
tämä hiisi oikein on?
Kalevalassa Lemminkäinen pyytää tytärtä Pohjolan akalta, joka määrää hänelle
ensimmäiseksi ansiotyöksi hiihtää Hiiden
hirven, Hiien peltojen periltä. Metsämiehen luvuilla Lemminkäinen viimein saa
Hiiden hirven ja vie Pohjolaan. Toiseksi
työksi hänelle määrätään suistaa Hiiden
tulisuu ruuna, jonka hän suistaa ja ajaa
Pohjolaan.
”Sitä kuuleminen, jonka hiiden helman alla ollaan” (Florinus 1600 -luvulla).
Tässä ”hiisi” tarkoittaa pyhää metsikköä,
metsänhaltian tyyssijaa, uhrilehtoa, kalmistoa tai talon äärellä kasvavaa uhripuuta, jonka juurella suoritettiin palvontamenoja. Jos puuta vahingoitettiin, uskottiin
talon häviävän.
Myöhemmin hiisi alkoi merkitä pahaa
paikkaa, hornaa (Tieän puut Pisan mäellä, hongat Hornan kalliolla) tai helvettiä.
Hiidellä tarkoitetaan myös metsän pahaa
haltiaa, peikkoa – puhutaan hiidenväestä. Metsähiisi asui metsässä, vesihiisi ve-

dessä. Luonnossa kaikkialla oli haltijoita
– luontoa on sielullistettu, elollistettu vainajauskon myötä. Tuttuja ovat metsän ja
veden haltijat eli tontut: saunassa, riihessä,
navetassa, kirkossa jne.
Lempo oli melkein sama kuin hiisi,
paha olento, paholainen: ”Hiiet hirveä rakenti,/ juuttahat poroa laati”. Käytämme
lievänä voimasanana: hiisi, hitto, peijakas,
juutas, kehno, kirottu, lempo soikoon tai
lemmon hyvä. Kuitenkin meille ”metsäsuomalaisille” metsä on useimmiten ollut
suoja ja turvapaikka. Mutta metsänpeittoon ei kannattanut joutua. Silloin eksynyt
ihminen joutui näkymättömiin, metsänhaltian valtaan.

Hiisi paikannimistössä
Paikannimissä Hiisi esiintyy usein: Hiidenmaa Virossa, Hiidenvesi Lohjan seudulla, Hiidenlahti Tuusniemellä, Iisvesi
-nimessä on hiisi piilotettuna, Kiuruvedellä Aapeli Lappalainen on tutkinut Hiisijärveä, missä lienee ollut lappalaisten seita, hänen esi-isiensä pyhä palvontapaikka.
Hiisi on rinnastettu jättiläisiin ja vuorenpeikkoihin. Hiidet kuuluvat ”hiiden
väkeen”, jotka saattoivat olla hyviä tai
pahoja. Usein itse Hiisi suojeli metsässä
kulkevia ihmisiä pedoilta. ”Väki” saattoi
tarttua ihmiseen näkymättöminä olentoina
tai taikavoimana ja aiheuttaa sairauksia.
On kerrottu, että Väinämöinen sai
Hiiden emännältä kanteleeseensa kielet.
Hiidet olivat usein myös inhimillisiä: he
saattoivat vain metelöidä aiheuttamatta
muuta harmia. Hiidet muistuttivat tonttuja
eli tontinhaltijoita, jotka myös kinastelivat
keskenänsä isäntiensä maista - tonteista ja omaisuuksista.
Koska hiidet eivät voineet astua siunatulle maalle: esimerkiksi pellot olivat siunattuja kylvön yhteydessä.
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Hiiden avulla voitiin selittää asioita,
joille ei näytä olevan luonnollisia syitä.
Kuka nyt toisi ison kiven keskelle metsää
kuten Obelixin kantama hiidenkivi tai poraisi kuopan kallioon eli hiidenkirnun tai
kokoaisi isoja kivikasoja hiidenkiukaiksi.
Jotkut tiedemiehet - esimerkiksi historioitsija Veikko Litzen - ovat arvelleet, että
saamelaisten pyhä paikka, seita, saattaisi
olla sama sana kuin hiisi. Hiisi-nimien
lähistöllä on usein linnavuori (puolustuspaikka) tai muinaispelto. Tuliroihussa voi
nähdä naisen, Lemmon, jonka punainen
tukka hulmuaa. Lempo antoi kaskimaahan hedelmällisyyden ja pyhitti viljelysmaan ihmisten käyttöön.

Eikö Kalevala omana
tarustomme enää kelpaa?

Joolulaalu
säv, Joensuun Elli

On joolua juhlittu kaavvan,
monet miespolovet sen muistissa on.
Monet kylypeneet on savusaanan,
ja vastan pieksäntä ku on loputon.
Uuvet olet on matrassiin pantu,
ja ruanu on lakanan korvanna nii,
se lepo mikä siinä on suatu,
käev hoejosta nivelreomasii.

Miksi taannoin Suomen lapset ahmivat
Harry Pottereita? Miksi Tolkienin Sormusten Herran tarinat, kalevalaisperäiset
maagiset jutut, olivat tutumpia kuin omat
kummitustarinamme? Miksi emme tarpeeksi ymmärrä ammentaa sisältöä omaan
elämäämme Kalevalan kansanviisaudesta?
Olisiko nyt jo aika – pyhäjärvisten tavoin – nostaa esille omat kotoiset uskomustarinamme?

Ee parempoo huvia monellakkaa oo,
kun kotona sae jooluaa viettee,
sae leekkiä laaloo ja harrastoo,
ja lasten lapsilla temppuja tiettee.

Pian pukki
pannoo parastaan

Ruokapöövässä kaekkee oel kyllin,
läskisoossi paen potut pimentoo,
maetotuoppi anto puurolle kyijin,
veskunasoppa oel harvinaesempoo.

Leo Puurunen

Pukki meille kaohhoo kaikkee hyvvee,
lahjavakan täötteen raohhoo syvvee.
Tuollon tällönj puoliks salloo
mieli entisaekkaan palloo.
Jottaen aenneetonta vaenekssii:
ehttii oekkeen joulun aenekssii.

Veikko, 65 vee
18 AAKUSTI 4/2012

Jos ruuasta puhetta tulloo,
ee miärä luatua tärkeempi oo,
ku kahvin kansa syötii vuan pulloo,
pala miehee, – sae joolua juhlistoo.

Kun tiariiniset kynttilät sytytettii,
joolutunnelma oel pirtissä valamis,
sae nukkua ihtesä taennoksii,
ee muihi rientoehi kellää ollu tarvis.

Yks´Lyytinen

Lehtori
MarjaSisko Pihl
Juankoskelta valittiin yksimielisesti
jatkamaan
kotiseutuyhdistysten liiton puheenjohtajana
v. 2013.

Marja-Sisko Pihl jatkaa
kotiseutuväen johdossa
P
ohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton syyskokouksessa 8.11. Rautalammilla Törmälän loma- ja kurssikeskuksessa oli edustettuna 13 yhdistystä eli reilu
puolet 25 jäsenyhdistyksestä.
Keski-Suomen rajalla oleva kokouspaikka olikin kiinnostava kohde pohjoisempaa saapuneille osanottajille. Törmälä entinen Kosken pappila, jonka
pihapiirin vanhat rakennukset ovat suojelukohteita ja peltoalueet rantaniittyineen

perinnemaisemakohteita. Taiten remontoidun pappilan omistaa nykyisin Sisälähetysseura, ja keskuksessa onkin vuosittain nelisentuhatta yöpymisvuorokautta.
Törmälälle on kaavailtu tulevaisuudessa
tehtävää alueelle ehdotetun kansallispuiston opastuskeskuksena.
Liiton syyskokouksen puheenjohtajana
toimi Jaakko Huttunen ja sihteerinä paikan isäntä, kirkkoherra Raimo Jalkanen.
Liiton puheenjohtajana valittiin jatkamaan
Marja-Sisko Pihl Juankoskelta sekä varsinaisina jäseninä Sirpa Ollikainen Varkaudesta ja Raimo Jalkanen Rautalammilta, uutena jäsenenä Heta Nuutinen
Tervosta. Erovuoroisista varajäsenistä jatkavat Olavi Saarelainen Rautalammilta,

Rautalammin kunnanjohtaja Risto Niemelä toi kokousväelle vanhan emäpitäjän
tervehdyksen.
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Helga Ylönen
(oikealla) kertoi
Marttisten sukuseuran matkasta
Amerikkaan.
Kuulumisia
kuuntelevat
syyskokouksen
puheenjohtaja
Jaakko Huttunen
ja sihteeri Raimo
Jalkanen.
Anna-Liisa Happonen Tuusniemeltä ja
Maija Teppana-Karvinen Leppävirralta.
Toiminnantarkastajana valittiin jatkamaan
Raimo Sikanen Varkaudesta, varalla Seppo Hallman Tuusniemeltä.
Toimintasuunnitelmaa
käsiteltäessä
puheenvuoroissa toivottiin kotiseutuyhdistysten esimerkiksi ottavan yhteyksiä
kouluihin. Yhdistysten vetämistä kotiseuturetkistä on tullut erittäin suosittuja mm.
Suonenjoen kouluissa. Koillis-Savossa on
tehty kyläkierroksia busseilla.
Kotiseututyölle toivottiin lisää nettinäkyvyyttä, nuorten houkuttelemiseksi
mukaan.
Olvi-säätiön pohjoissavolaiseen kotiseututyöhön lahjoittamia varoja
tullaan kahdesti vuodessa ilmoitettavalla
haulla. Liiton piirissä ruvetaan valmistelemaan yhteishanketta paikallismuseotoiminnan kehittämiseksi. Liitto tulee ensi
vuonna toimineeksi 10 vuotta, mitä juhlitaan loppuvuodesta.

Esitelmät höystivät kokousta
Kokouksen lopussa kertoi Helga Ylönen Marttisen sukuseuran syyskuisesta
matkasta Amerikkaan. Suvun jäsenen Johan Mortonin rooli Amerikan Yhdysvaltojen syntymisessä tiedetään ja muistetaan
paikanpäällä hyvin ja vastaanotto oli sen
mukainen. Itsenäisyysjulistuksen allekir-

20 AAKUSTI 4/2012

joitustilaisuudessa olivat nimittäin kyllä
ja ei- äänet tasan, kunnes myöhästyneenä
saapunut Morton ratkaisi nimikirjoituksellaan lopputuloksen. Retkeläiset jopa
pääsivät Yhdysvaltojen kansalliskirjastoon katsomaan perustamisasiakirjaa ja
saivat kopion matkamuistoksi, kertoi Helga Ylönen.
Kokouksen jälkeen pidetyssä seminaarissa tutkija Jorma Vilmi Jyväskylän
yliopiston etnologian laitokselta esitelmöi
paikallisidentiteetin merkityksestä kuntaliitoksissa. Paikallisidentiteetti rakentuu
muun muassa tavasta ajatella ja ymmärtää
asioita ”me”. Naapurit ja vielä etäisemmät ovat ”he” ja välillä vallitsee viha-rakkaussuhde. On ihan normaalia että pieni
ajattelee ärhäkästi isommastaan, tasoitteli
Vilmi. Jyväskylän yliopistolla on tutkimuksessa koetetaan koota työkalupakkia
kuntaliitosten kulttuurillisten vaikutusten
huomioimiseen.
Tutkija Taru Paavolainen pohdiskeli
keinoja miten kotiseututyötä voitaisiin sosiaalisessa mediassa tuoda esiin ja saada
siihen nuoria mukaan. Esimerkiksi kotiseutua esitteleviä vanhoja kuvia saa Twitterissä helposti tunnistettua ja käyttäjät
innostumaan niihin liittyvien muistojen
kirjoittamiseen.
Teksti ja kuvat: Eila Ollikainen

Elina Lappalainen
on syntyisin Siilinjärveltä. Suvun
kosketus maaseutuun ja maatalouteen periytyy jo
vuosisatojen takaa.

Perustiedot kotoa Siilinjärveltä

Elina Lappalaiselle
Tieto-Finlandia 2012
T
ieto-Finlandia –palkinnon sai taloustoimittaja Elina Lappalainen,27
kirjallaan Syötäväksi kasvatetut Miten
ruokasi eli elämänsä (Atena). Kirja kertoo tuotantoeläimen matkasta maatilalta
supermarketin hyllyn kautta lautaselle.
Elina Lappalainen on kotoisin Siilinjärveltä. Hän on kertonut haastatteluissa,
että lapsuus – ja nuoruusvuodet kotona
ja sedän Jussi Lappalaisen maitotilalla
Toivalassa toivat ymmärrystä miten maatilaa todellisuudessa hoidetaan. Vasikat ja
kesälomien aamulypsyt olivat erityisen
mieluisia, mutta ympäristössä oppi myös
arkirealismia.
Hyvään journalismiin kuuluu myös tasapuolisuus ja analyyttisyys, tähdentää
Elina Lappalainen arkityöstään. Kirjassaan hän antaakin tasapuolisesti puheenvuoron tuottajille, eläinlääkäreille ja
luonnonsuojelijoille. Kirja on saanut Kanava-lehden ja Otavan kirjasäätiön Kanava-palkinnon sekä Helsingin eläinsuojelu-

yhdistyksen Topelius-palkinnon.
Käsittelytapa miellytti Suomen Kirjasäätiön
Tieto-Finlandia-palkinnosta
päättänyttä Helsingin Sanomien entistä
päätoimittajaa Janne Virkkusta. Hänen
mielestään Elina Lappalainen kirjoittaa
kaikille tärkeistä aiheista, joihin tutkiva
journalismi ei ole juurikaan tähän mennessä ole paneutunut.
Elina Lappalainen on syntynyt Siilinjärvellä 1984. Hän aloitti toimittajan
työn 14-vuotiaana Savon Sanomain nuortensivun avustajana. Lukion äidinkielen
opettaja Tuulikki Karhunen muistaa
lahjakkaan kirjoittajan, jonka tosin uskoi
suuntautuvan ennemmin kaunokirjallisuuteen kuin talousuutisiin.
Journalismia hän on opiskellut Jyväskylän yliopistossa, ja on työskennellyt Savon
Sanomissa, Keskisuomalaisessa, Suomen
Lehdistö-lehdessä, Helsingin Sanomissa
sekä nykyisin Talouselämä -lehdessä.
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Martikkala –
Väisälänmäki
kyläkirja

L

apinlahdella
on
koottu
viisi kyläkirjaa: Nerkoo,
Karvasalmi, Alapitkä ja Pajujärvi
sekä viimeisimpänä lokakuussa
2012 julkistettu Martikkala –
Väisälänmäki kyläkirja.
Motto: Kunnioittamalla ko- Eero Järnefeltin Kaski eli Raatajat rahanalaiset
tiseutuaan kunnioittaa ihminen maalaus Väisälänmäeltä vuodelta 1893.
omaa isää ja äitiään. Rakastamalla kotiseutuaan rakastaa ihminen rospuuttoaikana. Sodan jälkeen sanottiin,
oman luomisensa jumalaa. Tutkimalla ettei länsirannalla kannattanut edes kuolkotiseutuaan tutkii ihminen oman olemuk- lakaan. Niinpä Martikkala, Väisälänmäki,
sensa alkujuurta (Eino Leino).
Leppälahti ja Lammasvirta suunnittelivat
Juurien etsiminen on viime aikoina ko- kahvipöytäkeskusteluissa jopa oman kunvasti lisääntynyt. Se on synnyttänyt kylä- nan perustamista. Uuden kunnan keskukkirja-buumin. Martikkala – Väisälänmäki seksi kaavailtiin Martikkalaa, ”Rämpsän
kyläkirjaan on koottu kylien historiaa he- kaupunkia”. Saatiin aikaan oma hautausvosvetoisesta savupirttien aikakaudesta maa v. 1958. Leppälahden kylä sai tieontämän ajan tietoyhteiskunnan laajakaista- gelmista tarpeekseen ja liittyi Maaninkaan.
verkkoihin saakka.
Kun nyt myöhemmin on saatu Saaristotie
Suomi oli sodan jälkeen Euroopan ja silta vesistön yli, liikenneongelmat ovat
köyhin maa: koko elämä oli taistelua jo- poistuneet. Jotkut Leppälahdella haikailekapäiväisestä leivästä. Jaettavana oli vain vat Lapinlahden perään. Muutaman vuoniukkuutta. On ymmärrettävää, että alueen den kuluessa Leppälahti kuuluu Kuopion
1100 asukkaasta on enää jäljellä neljäsosa. kaupunkiin.
Kyläkirja haluaa tavoittaa ne ihmiset, jotOn sanottu, että jos kylässä on kauppa,
ka ovat joutuneet lähtemään kotiseudul- posti, pankki ja koulu, niin kylä on elintaan leveämmän leivän perään. Kuka ei voimainen. Martikkalassa jäljellä on vain
vanhaa tunne, ei uuttakaan ymmärrä.
koulu, jossa on yli 30 oppilasta. ”Toisen
Kirjaan on saatu lähes sadan henkilön kuolema on toisen leipä”, sanotaan. Naahaastatteluita ja muisteloita – puolen vuo- purikylä Lappetelän koulu Iisalmen puosisadan ajalta. Suullisessa muistitiedossa lella on lakannut. Koulujen väli linnuntietä
saattaa olla ”virheitä”, koska saman asian on kahdeksan kilometriä, mutta välillä ei
joku toinen voi muistaa toisin. Mitä sanoi- ole kunnollista tietä. Kuntien raja jäkerkaan Kaari Utrio: Kirjaan jää aina virhei- tää vastaan. Martikkalassa haaveillaan oitä, vaikka apuna olisi arkkienkeli Gabriel. keasta tiestä, jota pitkin Lappetelän lapset
Onkivesi-vesistön länsirannan asukkaat pääsisivät kouluun Martikkalaan. Ja näin
työlästyivät ainaiseen kulkemiseen vesis- kunnan viimeinenkin ”viheralueen” kylätön yli asioille kirkonkylään – varsinkin koulu pelastettaisiin.
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Väisälänmäen kansallismaisema on
oma lukunsa. Pekka Halonen on maalannut kymmeniä tauluja Linnanmäen
huipulta. Eero Järnefelt maalasi Kaski
eli Raatajat rahanalaiset taulunsa v. 1893
Rannan-Puurulan talon pihamaalla, missä
myös Isäntä ja rengit -taulu on maalattu samana vuonna. Kaski-taulun väki on
Rannan-Puurulan talon väkeä.
Taulu antoi aiheen Lapinlahden kunnanvaakunaan. Taulu lienee vaikuttanut
eniten siihen, että Väisälänmäki on valittu kansallismaisemien joukkoon ainoana
Pohjois-Savosta. Arvonimestä kilpailivat
niin Puijo kuin Pisakin – mutta Väisälänmäki ajoi ohitse. Teatterimies Sakari Puurusen juuret menevät Rannan-Puurulaan.
Raimo Puustinen kuvitti Juhani Ahon
Rautatien v. 1973 pääasiassa Väisälänmäen Haavankaarteessa tehdyillä kuvilla.
Saaristotien varrella on Akkalansaari –
aikansa Tuusula, kulttuurin kehto, Lapinlahden Ateena, Tusculum. Saaressa Eemil,
Arttu, Pekka ja Kalle sekä Heikki Halosen
luona vierailivat muun muassa Eino Leino
Roschierin ja Freya von Schoultzin kanssa, Juhani Aho, Kauppis-Heikki, J. H. Erkko, Arvid ja Eero Järnefelt. Heikki Halonen säestäjänään Väinö Mäkinen ja Reino
Lagus sekä Heikki Halosen opettaja Ro-

Monen alan taiteilijaa kesäisellä Akkalansaaren kulttuurikehdossa.
bert Kajanus harpunsoittaja Aino Kajanus
-tyttärineen – kuin myös säveltäjä Armas
Järnefelt.
Kyläkirjan on toimittanut Väisälänmäellä syntynyt kotiseutuneuvos Leo Puurunen. Kirjaa on tilattavissa Vesa Tikkaselta
puh. 0500-961062.

Leo Puurunen

Veikeetä, sanoo savolainen

S

avolainen laatusana veikee on juuri
käypänen kuvaamaan Tuula Laatikaisen ja Reino Erikssonin saturunokirjaa
Pussirotan polvihousut. Kirja on suunnattu runotusikäisille lapsille, mihin viittaavat seikkailevien eläinhahmojen nimet
Reino Pussirotta, Aino Ampiainen, Kolli
Kissa, Höpö Nassu, Hannu Hauki, keikkalaulaja Käki, mutta yhtä paljon seikkailut kertovat harmaantuvien isovanhempien elämästä.
Tyrkky Tyyne on ilmetty kaikenmaail-

man avajaisten kahvijonon baskeripäinen
mummo missä vain on kekkerit niin sinne
Tyyne säntää. Kaikella kunnioituksella
meitä mummoja kohtaan, sillä yhtä paljon
siellä näkee myös ukkeja! Ukkien tekemisistä onkin reality-runo Viikko Viipurissa, jossa eno tädin kertoman mukaan oli
koko ajan huppelissa. Ohoh, tohtiiko tuota
sylissä istuvalle lapsenlapselle kiikkutuolissa ääneen lukeakaan? Toki nykylapset
taitavat kuulla arveluttavampiakin tarinoita, ja tarpeen tullen voi hypätä sivun yli.
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Pussirotan polvihousut on parhaimmillaan yhdessä luettuna ja kommentoituna.
Viimeksimainittuun kuulijalle tarjoutuu
tilaisuus piirtämällä viereen varatulle
tyhjälle sivulle runon sisällöstä. Interaktiivisesti täydentyvä runokirja siis, tosin
muutama kuva piirtäjän kynästä olisi
saattanut virittää suoritusta.
Tekijät ovat yläsavolaisia kulttuurityöntekijöitä ja vaikuttajia. Tuula Laatikainen
työskenteli Iisalmen kaupungin kulttuurisihteerinä, Juhani Ahon museo, Taidehalli
Art Annan ja valokuvagallerian monitoimisena vastuuhenkilönä. Reino Eriksson
on tehnyt uran kansalaisopiston rehtorina,
kulttuurikeskuksen johtajana ja sanomalehtimiehenä.
Laatikaisen kynästä on lähtenyt nukketeatterille näytelmiä, laulutekstejä sekä
tekstejä antologioihin. Reino Erikssonilta
on ilmestynyt neljä runokirjaa suomen- ja
esperantonkieliseen levitykseen ja paikallishistoriallisia teoksia.

Kianto tervehti
Kajaanin seminaarilaisia
K

Tuula Laatikainen-Reino Eriksson:
Pussirotan polvihousut, Altarte
Liekö kirja syntynyt eläkeläispariskunnan vuororiimittelynä kahvikupin ääressä
tai peräkanaa sauvakävelyllä lykkiessä.
Niin pakottoman tuntuisina runot ovat paperille siirtyneet.

Takaperin vastamäkkeen

E

e oo minulla ollu aekoo aekonaan
vajeltoo sielä Vennään mualla. Se
veteraani sielä käv aena retken mukana.
Jonniinäkösiä juomalasija matkamuistoks hakemassa. Jotkaa oon aatella, josko
tuonne navetan kivijalakaan varastoesin?
Saesin nämä kyökin kuapit parempaan
käättöön. Jonka täättönä ne on ollu ihan
siitä lähtiin. Jättäsin nuo omat ostamani
kahvikupit ja puurolaataset lusikoineen
sinne.
Kun minun piti aena nekkii viikot v
ettee sillä käsjkärrillä sitä tilan tuotetta
tuonne vastamäen piälle niitä pönttöjä.
Kyllä se olj, yhtenäkkii pakkasuamuna.
Totisti, että se miniänä oleminen on kun
takaperin vastamäkkeen.
Olj vähä syksysenä pakkasyönä ripsinnä vettä siihen rinteeseen. Ee siinä ne No-
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kian kumpparit meenanna ottoo jalakoo
muahan yhtää askelta. Minä silipasin ne
kumpparit siihen rattaelle pöntön viereen
ja ”takaperin” sukkasillaan sitä lastia hilasin sinne laeturin kuppeelle ja sillä suomalaesella sisulla, piru vie. Ne maejot lähti sinäkii uamuna kulutukseen.
Isäntä sae käävä kuittoomassa ja kumartamassa nimmiisä siitäkii, kymmenvuotiskaavesta, jonnii kakkulapion ja tulla
kohmeloesena kottiin. Vuan taeshan tuo
sekkii niitä opetuksia siihen piäkoppaasa
suaha niistä reessuistaan hankkia.
Joskohan minäkii nyt tätä elämäntyön
tulostani suan tiälä ihan kaekessa raahassa
kookertoo.

Eila Kaikkonen

Kuopio (Pörsänmäki)

ajaanin seminaarin satavuotista
perinnettä opettajien kouluttajana ja
seminaarin kasvattajien arvokasta kasvatustyötä voidaan juhlistaa ja kunnioittaa
niillä sanoilla, jotka Ilmari Kianto omisti
seminaarin toverikunnalle Kontin joulunumerossa 1949.
Kertomusten kuvituksena on Konttilehdissä Lauri Leskisen piirroksia ja maalauksia. Aune Räsänen toimitti Aakustille
Kiannon tervehdyksen oppilaitokselle.

Tervehdys Kajaanin
seminaarin toveri kunnalle
Te Kainuun kansankynttilät,
te Jyskyt Kajaanin,
Isänmaan jälkijääkärit.
Nyt teitä tervehdän.
On teillä suuret suuntaimet,
aattehet ainoisat,
syvien rivein sykkimet
ja hengen heittimet.
Te valmistutte valtaamaan
maan lapset tuhannet,
rintoihin nuoriin sinkoamaan
sielujen siemenet,
on teillä paljon tehtävää,
on raskastakin nähtävää,
niin ohraista tuo opetus,
vaikeinta valistus.
Mut olkaa hiukan ylpeät,
ei turhaan toimi mies,
jollenka kaikkein kalleinta
on kansan kotilies,
kun horjuu maailmassa muu
ja kaikki vääristyy,
ei sentään horju kodin puu,
vaikk’ oksat käpristyy.

Ilmari Kianto puhuu oppilaitoksen
edustalla vuonna 1932.
Tää Suomen kansa karski on,
raakakin toisinaan,
mut sisäss’ sydänontelon
se kantaa aarrettaan,
ja sitä silt’ ei kukaan vie,
ei maailman turmelus,
totuuden, kodin kaunis tie,
salainen varjelus!
Jos kotilieden pyhyyden
loihditte lapsiin vaan,
niin luotte liki kirkkauden
ylitse Suomenmaan,
se tähti johtaa perille
kuin sadun keijunen,
maailman erheist’ erille –
ilmestys ikuinen.
Siis koti olkoon koulun tie
ja ääni Jumalan,
se julmimmatkin juonet vie,
palauttaa parahan,
isän ja äidin siunaus
on kutsu kunniaan.
Ja lasten kaunein kasvatus
on käsky synnyinmaan.

Ilmari Kianto
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Kaksi ideologian rakentajaa

Kauppis-Heikki
ja Santeri Alkio
Lehdellemme Leo Puurunen

V

iime vuonna juhlittiin Juhani Ahon
syntymän 150 -vuotispäivää. Nyt vuosi 2012 on sekä Kauppis-Heikin, (kuva
vas.) että Santeri Alkion (kuva oik.)syntymän 150 -vuotisjuhlavuosi. On syytä
muistella ja juhlia.
Alkio ja Kauppinen olivat hyviä kirjeenvaihtoystäviä 1880 -luvulla. KauppisHeikkiä, Santeri Alkiota ja Pietari Päivärintaa kutsuttiin kansankirjailijoiksi.
Mutta viime aikoina hieman väheksyvä
epiteetti on korvattu sanalla kirjailija.
Päivälehti arvosteli Kauppis-Heikin
Aliina -teosta heti sen ilmestyttyä 1896:
”Vaikka kansalliskirjailijain aika oli ohi,
niin he (Kauppis-Heikki ja Alkio) kaikesta
huolimatta ovat saavuttaneet kunniaa päittensä päälle.” Huumorilla höystettyä puhumista puhumisen vuoksi, niin kuin Aho
ja Kauppis-Heikki taiturimaisesti harrastivat, ei eteläpohjalainen Alkio viljellyt.
Kauppis-Heikki oli Alkion harvoja
henkilökohtaisia, läheisiä tuttavia. Alkio
säilytti Kauppis-Heikkiin koko elinajan
erittäin lämpimät suhteet. Hänellä oli ihailevat käsitykset Kauppis-Heikistä, joka
oli vaatimaton ja sydämellinen ihminen.
Alkio nimitti häntä Kehvon opettajaksi.
Mutta Kauppis-Heikki oli myös Alkion
aate- ja työtoveri, Pyrkijän avustaja /aputoimittaja.
Juhani Aho luki mielellään Pyrkijää
– tilasipa lehden itselleenkin. Aho luki
kustantajan pyynnöstä Alkion käsikirjoituksen Mennyt (1892): ”kirja tuntuu
paikotellen vähän ikävältä”. Aho arvosti
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Kauppis-Heikin ”Laaraa” ja Alkion uutta
kirjaa: ”se kun kuvaa noita hauskoja puukotusseikkoja” (Puukkojunkkarit 1894).
Ahon luottosuhde Alkioon katkesi 1901
isänmaan asioissa sortovuosien aikana.
Mutta yhteydet jatkuivat katkonaisesti
1920 -luvun vaihteeseen saakka.
Alkiota pidetään paitsi Maalaisliittopuolueen perustajana, myös nuorisoseuraliikkeen alkuunpanijana. Kauppis-Heikki
oli innokas nuorisoseuralainen, joka kiersi
ahkerasti puhumassa lukuisissa nuorisoseurojen taloilla – muun muassa Nerkoolla
ja Martikkalassa. Alkio kirjoitti rohkeasti:
Kauppis-Heikki on kirjailijana niin lahjakas, että hän kilpailee jopa Juhani Ahon
kanssa – eikä suinkaan epäonnistuneesti.
Kaikki kolme kirjailijaa - Minna Canthin
ohella - kirjoittivat naisen sielunelämän
ongelmista. Alkion mielestä Kauppis-Heikin Viija ja Aliina olivat eteviä kuvauksia.
Kauppis-Heikiltä Alkio vaati Pyrkijään
pakinoita, sillä numero oli pilalla, jos siinä
ei ollut huumoria. Alkio kirjoitti KauppisHeikille v. 1899 ankaria sanoja ”ryssistä
ja häntyreistä”, jotka eivät uskalla ryhtyä
vastustamaan venäläisten sortotoimenpiteitä. Aho oli jo kirjoittanut Katajainen
kansani, jossa hän vertasi Suomen kansaa
sitkeään katajaan, joka taipuu mutta ei taitu.
Arvid Järnefeltin Heräämiseni (1894)
vaikutti Alkioon niin järisyttävästi, että hän
riensi kertomaan hengenheimolaiselleen
Kauppis-Heikille kääntymisestään ”tolstoilaiseksi”.

Juhani Aho kirjoitti Kauppis-Heikille
(30.1.1920): ”Kuuluu olleen Savon Sanomissa joku kirjoitus, jossa oli ollut semmoista, että te olette kovassa puutteessa ja
että Kauppis-Heikkiä uhkaa Aleksis Kiven
kohtalo. Siitä soitti minulle tänään Alkio.”
Professori Kari Hokkanen julkaisee
Santeri Alkion päiväkirjat syyskuussa
2012. Ennakkoon hän kertoo, että Alkio
ei ollut mikään hyvä poliitikko. Hän oli
huonohermoinen ja riitaantui monen kanssa. Alkio oli itsetietoinen ja herkkä kiitoksille, liikuttui pienistä asioista. Niin ikään
hän oli seurallinen, joten Alkioiden kotona
kestittiin alituiseen vieraita. Hän oli vakavarainen, muttei rikas, kunnollinen ja rakastava perheenisä.
Tiukka raittiusmies hän oli. Syynä saattoi olla se, että hänen isänsä olisi juovuspäissään ehkä lyönyt hänet raajarikoksi ilman äidin väliintuloa. Hokkasen mielestä
keskusta olisi paljon köyhempi ja Suomi
paljon köyhempi maa ilman Alkiota.

Korealainen uatra

Helsingin Sanomat 4.8. kertoi kuinka
Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un
huvittelee huvipuiston avajaisissa.
Tämän maailmanpyörän nokalla
tuulta halkoo mikäpäs muu kuin
kieliseuramme omaa tunnusta, Savon
uatraa muistuttava dekoraatio. Oma
uatramme pienemmässä kuvassa
oikealla.

Näin kunnallisvaalien jälkeen on
sopivaa ottaa tämä myös vanhuspäivän lisäksi esille, johon sopivat Satumaan sävel.

Kotimaa-satumaa
Etsit täällä elos aikaan
miss’ on satumaa/
Suomi on jo vanhetessaan
kultaloistossaan/
Yksi mikä ylentää
on aina kotimaa/
jonka sisään myös mahtuu
tuskaa kuolemaa.
Oi jospa täällä jokaisell’
ois’ hyvää tarjolla/
niin tarvitsis ei silloin
oottaa mitään parempaa/
mutt’ haaveet ovat yhä
kuin apu satumaan/
ne kertoo pilvenreunasta
jot’ ei nyt olekaan.
Vaikka tulis ajatukset
lintuin lauluin myös/
Kaikki eivät sitä huomaa,
varjoja on yös/
Myöskään eivät jaksa olla
mitä toivotaan/
mutt’ vanhuksemme hoitakaa
ja heitä muistakaa.
Oi jospa meillä jokaisell’
ois’ kaikki kohdallaan/
niin vähäisestä onnesta,
sais’ kaikki iloita/
ja aamuaskareissa
emme kaipaa satua/
vaan meille rakkain onhan vielä
aito kotimaa.

Salme Watjus
Leppävirta

AAKUSTI 4/2012 27

Kun elokuva Kuopioon tuli

Outi Vuorikari kokosi yksiin kansiin
elävien kuvien tarinaa Kuopiosta. Teos
sisältää sekä elokuvien esittämisen että
filmatisoinnin historia.

M

aaliskuun 27. päivänä 1897 oli kulunut vasta vuosi ja kolme kuukautta
Lumièren veljesten maailman ensimmäisestä elokuvaesityksestä Grand Cafén
takahuoneessa Pariisissa, kun Kuopiossa
Seurahuoneella esitettiin Kinematografia
eli eläviä kuvia. Puolessatoista tunnissa
kuusi lyhytkuvaa, yksi tsaarin kruunauksesta Moskovassa.
Muuta dokumenttia kuin lehti-ilmoitus
(Uusi Savo) tästä tapahtumasta ei jäänyt.
Ehkä asia oli vielä niin tuntematon etteivät edes journalistit olleet ehtineet tutustua erääseen ”nykyajan huomattavimmista
keksinnöistä” . Kuopion elokuvahistoriasta Eläviä kuvia Kuopiosta kirjoittaneelle Outi Vuorikarille se antanut kiitollisen
lähtökohdan arvailuun.
Oliko maailmanuutuuden maalaiskaupunkiin tuonut pioneeri valokuvaaja
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Barsokevitsch vai kenties legendaarinen
lyseon rehtori Winter ? Tärkeämpää kuin
vastaus ovat kirjoittajan pohdinnat, joilla
hän lisäilee lisätietoa vuosisadan vaihteen
ja 1900-luvun kehittyvästä kaupungista.
Outi Vuorikaria ei suotta mainita Kuopion kulttuurin tietosanakirjaksi, ja hänen
tietämyksensä tulee tekstissä pitkin matkaa esille. Elokuvasta puheenollen esitystavaksi voisi sanoa nopeita leikkauksia.
Vähän on uutta auringon alla. Vuonna
1917 rehtori Vaarama osoitti kaupungin
valtuusmiehille kirjeen, jossa hän huolestuneena vaati viranomaisilta ja vanhemmilla rajoituksia elävien kuvien ikärajoihin ja kuvakaappien mainoksille sekä
lapsille annettavaa elokuvakasvatusta.
Lasten elokuvakerho toimi 1970-luvulla,
mutta on jälleen hiipunut. TV ja vuokrattavat kasetit ovat sitoneet lapset kotiin.

Katsojia ja vaikuttajia
Kuopiossa on vuosina 1897-2012 välillä ehtinyt toimia 21 elokuvateatteria. Ihmiset kertoivat Vuorikarin vetämillä kulttuurikävelyillä elokuvakuvamuistojaan, lisää
kertyi elokuvan 100-vuotisjuhlavuonna
1995, Kuopion oman filmifestivaalin Vilimien ja 1987 aloittaneen kunnnallisesta
elokuvateatterista art house-taloksi kehittyneen Kuvakukon tapahtumissa.
Henkilökohtaiset tarinat ovat parasta antia. Varsinaisia tietäjiä ovat olleet
elokuvakoneen käyttäjät ja henkilökunta. Tunnettuja vaikuttajia oli esimerkiksi Strunckin elokuvaperhe. Hilma-äiti
aloitti Biografiteatterissa kassanhoitajana
1907 ja jatkoi Scalassa. Poikansa Bertel
vaikutti vuosikymmenet valtion elokuvatarkastamossa, ja miniä Irma istui neljä vuosikymmentä Kuvakukon kassalla.
Villakoira Dixie katseli salissa elokuvia

Kirjan kannessa komeilee ensimmäinen varta vasten elävien kuvien teatteriksi suunniteltu Kuopion Biografi
Teatteri avattiin 26.9.1907 Minna
Canthinkatu 16. Kuvassa henkilökuntaa, hattupäinen rouva vanha rouva
Strunck ja lyseolainen Bertel-poika
hänen vierellään.
ja kommentoi pitämisiään murisemalla.

Maat ja kansat
Alkuun eläviä kuvia näyttivät
kiertävät yrittäjät ”nerokkaat henkilöt jotka voivat näillä koneilla
ansaita paljon rahaa” kuten uutta elinkeinoa mainostettiin. Kuopiossa esityspaikkoja olivat kaupungintalo, työväentalo ja
Raittiustalo.
Ensimmäinen vakituinen esityspaikka ja teatteri oli Maat ja kansat-teatteri
1906-1911 Haapaniemen- ja Maljalahdenkadun kulmassa (sittemmin Kansalliskaupan ravintolatalo). Ensimmäinen elokuvateatteriksi suunniteltu rakennus oli kirjan
kansikuvassa esiintyvä 26.9.1907 avattu
Kuopion Biografi Teatteri Minna Canthinkatu 16:ssa.
Talo tuhoutui sittemmin tulipalossa, ja
tilalle nousi Scala (1914-1966), joka oli
viidenkymmenen vuoden ajan Kuopion
arvostetuin elokuvateatteri plyysipenkkeineen, orkesteritiloineen ja kristalli-

kruunuineen. Ennen äänielokuvan tuloa
tarvittiin huuliharpun soittaja, pianisti tai
kokonainen orkesteri viihdyttämään yleisöä esityksen aikana. Välttämätön ulkohuussi sijaitsi pihan perällä.

Lähietäisyydeltä tähtiä
Kuopiossa on nähty lähietäisyydellä
suomalaisen elokuvan tähtiä. Täällä filmattu tusinan verran kokoillan elokuvia
sekä dokumentti- ja mainosfilmejä, joita
esitettiin 1933-1964 elokuvateattereissa
alkukuvina.
Valentin Vaala ohjasi 1936 valmistuneen Vaimoke, pääosissa Ansa Ikonen ja
Tauno Palo. Koulutyttö kertoi muistavansa ikänsä miten komea Tauno Palo avasi

Siunatun hulluuden
Rummukaisen veljekset Ana, Vilppus ja
Elmer traktoreineen
Ranta-Toivalan tiellä.
Vieressä pyöräilee opettaja ( Veijo
Pasanen).
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hänelle Kanttilan lankakaupan oven. Palo
oli filmaustauolla, kun hän juoksi välitunnilla ostamaan kaupasta neulaa. Vähemmästäkin sydän nyrjähtää.
Moni sydän nyrjähti myös 1954, kun
Kuopiossa filmattiin Armi Kuuselasta ja
Gil Hilariosta kertovaa dokumenttia. Pariskunta kiersi messujunassa Suomea ja
ihmiset maksoivat pääsymaksun päästäkseen katsomaan heitä. Kuopiossa junan
tulo kuvattiin, samoin tervetuliaislahjan
kalakukon ojentaminen Gilille. Juna seisoi
satamaan johtavalla raiteella pari päivää.
Tulot hyväntekeväisyydestä sai Äitien
Apu ry.
Rauno Mollberg ohjasi kesällä 1974
Aapelin romaanin Siunattu hulluus TVelokuvaksi. Osa kohtauksista kuvattiin
kaupungin keskustassa, osa Ranta-Toiva-

lassa. Maisemat olivat tuttuja sekä Aapelille että Rauno Mollbergille, jotka olivat
viettäneet kylällä kesiään. Ranta-Toivalan
tie ja sen varrella olevat ladot ja talot ovat
keskeisiä paikkoja veljesten Anan, Elmerin ja Vilppuksen tarinassa. Siunatussa
hulluudessa esiintyivät Martti Kuosmanen, Topi Tuomainen, Mikko Nousiainen,
Marita Viitamäki ja Veijo Pasanen, kaikki
tuttuja näyttelijöitä näillä main.
Elokuvan historiasta kertovat kirja toimii hyvin mustavalkoisena. Luetteloista
jäin kaipaamaan henkilönimiluetteloa sivuviittauksineen.

Eila Ollikainen
Outi Vuorikari: Eläviä kuvia Kuopiossa,
omakustanne, Graafinen suunnittelu ja taitto:
Maija Voutilainen, Antti Voutilainen
Offsetpaino L. Tuovinen Ky, Kuopio

Luovuus´ aekoo

Alaku’palaks’ hiukan kehumista Kuopijosta!
ee kaapuntija toesta löyvvy saman’laesta.
Paljon on Kuopijossa syntynä kirjaelijoeta,
vakaviin ja haaskoje’ juttujen kirjoettajoeta.
Taevas puttoo ennen ku’ loppuu aeheet,
jokkaesella elämässä on er’laeset huaveet.
Minna Canthi, Uapeli ja Meren’muan Martti,
Kuopijolaesten kolomen’kertanen talentti.

Jatkumookii’ Kuopijon kaapunnista löytyy,
näestä sitten Suomen lukutaetoset hyötyy.
Meell on Lehtisen Lassee ja Kähkösen Sirpoo,
kyllä savolaesten yleepenä kulekee kelopoo.
Joellakkii nuoruus on sitä luovuusaekoo,
kui kanin hatusta ne sen aeheen taekoo.
Minkä aekanaa oppii sen vanahana taetaa,
tuskin tiällä tasan lahajoja kaekille jaetaan.
Aeheet vanehemmillakkii piästä puluputtaa,
suut hymmyilöö ku› hampaeta naarattaa.
Piä savuvaa ja tekstijä tulloo solekenaan,
ee oo aekoo jiähä tulleen makkoomaan.

Juhani Antikainen
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Syksyn kirjasatoa
Poimintoja syksuyn aikaan ilmestyneistä kirjoista on tehnyt Ritva Kolehmainen.
Valinnassa mukana vähänkin Savoon viittaavia teoksia.

Kaunokirjat:
Pirjo Hassinen: Popula (Otava) Romaani äärioikeistolaisuuden noususta ja
hyvinvointivaltion rapistumisesta.
Karo
Hämäläinen:
Kolmikulma
(WSOY) Trilleri eurokriisin ympäriltä.
Pekka Kejonen: Levitaation elkeet
(WSOY) Zeniläistä aforistiikkaa.
Sirpa Kähkönen: Hietakehto (Otava)
Kuopio-romaanisarja jatkuu.
Tuija Lehtinen: Tuhansien aamujen
talo (Otava) Naiset astuvat armeijan palvelukseen.
Leena Lehtolainen: Paholaisen pennut
(Tammi) Hilja Ilveskero pestautuu liikemiehen morsiamen henkivartijaksi.
Kirsi Pehkonen: Punaviiva (Karisto)
Jope Pitkänen: Persupolis (Lempo
Kustannus)
Pirjo Rissanen: Kamomillasola (Gummerus) Keski-ikäinen nainen palaa nuoruuden kesäänsä.
Markku Rönkkö: Metsänpoika (Like)
Ekologinen romaani tulevaisuuden kahtiajakautuneesta yhteiskunnasta.
Matti Sihvonen: Luottamuksen valoa
(Kirjapaja)
Heikki Turunen: Tie, totuus ja elämä
(WSOY) Kertomus 1970-luvun maaseudun
muutoksista.
Markku Turunen: Vaeltaja (Gummerus) Historiallisiin tosiseikkoihin pohjautuva veijaritarina Olavinlinnan voudin apulaisesta.

Tietokirjat:
Marjo Heiskanen: Kollaan kenttäpapin
tarina (Siltala) Kirjailijan muistelmateos
isoisästään, kenttäpappi Jorma Heiskasesta.
Jari Jolkkonen: Mihin kirkko uskoo?
(Kirjapaja)

Elina Lappalainen:Syötäväksi kasvatetut- Miten ruokasi eli elämänsä (Atena).
Tieto-Finlandialla palkittu.
Lasse Lehtinen: Nätti-Jussi – Euroopan
etevin valehtelija (Paasilinna) Historiallinen satiiri Nätti-Jussista.
Liisa Pajukaarre: Asekätkijät (Gummerus) Tarinoita vastarinnan Suomesta.
Markku Turunen (toim.): Miten kirjani
ovat syntyneet 5 (WSOY) Kirjailijoiden luentosarjan antologia.

Lasten ja nuorten kirjat:
Jukka Itkonen & Virpi Penna: Sanamaa (Kirjapaja) Lastenrunoja.
Tuija Lehtinen: Dibitassut ja Kaktusplaneetan kissakuningatar (Tammi) Animaatiohahmot tulevat kuvakirjana.
Tuija Lehtinen: Pesää! (Otava) Tarinoita pikkukaupungin nuorten kesästä.
Marja-Leena Lempinen: Jääpolte
(WSOY) 18-vuotiaan pojan elämä menee
nurin sairauden vuoksi.
Eppu Nuotio: Kingi ja joulujen joulu
(Otava) Koiraseikkailut jatkuvat.
Esko-Pekka Tiitinen & Nikolai Tiitinen: Jätti ja Jänöset (Tammi) Jättiläinen ja
jänikset tekevät tuttavuutta.

Hyvää keittokirja ei voi ohitta
Heta Nykänen, Katri Koppanen, Jouko Kääriäinen, Mauno Hämäläinen,
Esko Pekkarinen:
Kallaveden kalaherkut, Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaiset, Pohjois-Savon Martat
Omakustanteista valitsin mukaan Outi
Vuorikarin ansiokkaan elokuvakirjan Eläviä kuvia Kuopiossa ja Kauko Puustisen
Nuoruuteni laivat ja muita kertomuksia.
Molemmat ilmestyvät marraskuussa.
Uusi kaunokirjojen kustantamo TORNI julkaisi ensimmäiset teoksensa. Vaikka
kirjailijat eivät olekaan Savosta, niin näin
merkittävä asia – kustantamo Kuopiossa –
on syytä mainita.
Ella Laurikkala: Rullakatu, Katri Rauanjoki: Muuri, Mari Siliämaa: Napanuoralla, Simo Ylikarjula: Isä ja poika.
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Kotiseutukirja Ahvenanmaalta

V

uoden kotiseutukirjaksi valitsi Kotiseutuliiton raati Vårt Sottungsby, Sotunkimme. Kirja kertoo ahvenanmaalaisen
Sotungin kylästä vaiheista muinaisuudesta
tähän päivään. Kirjan on kirjoittanut arkeologi Andreas Koivisto ja kustantanut Sotungin kyläyhdistys.
Raadin mielestä kirja on mallikkaasti
kirjoitettu ja helppolukuinen. Paikallinen tieto linkitetään yhteiskunnalliseen
kehykseen, joten sitä on helppo seurata.
Myös kirjan kuvitus sai kiitosta.
Muiden kotiseutukirjojen
parhaaksi arvioitiin Minna Torpan kirjoittama
ja Saarijärvi-Seuran kustantama Kylillä
kummittelee – Saarijärveläisiä uskomuksia. Kirjoittajalla on mielenkiintoinen
näkökulma, hän on koonnut kirjaansa ker-

tomuksia yliluonnollisista kohtaamisista,
kummituksista ja muusta supranormaalista. Kunniamaininnat saivat Ervo Vesterisen teos Töölön kundien Stadi ja Hannu
Rinteen Perinnemestarin matkaopas rannikon puukaupunkeihin.
Ehdolla kilpailussa oli 33 kotiseutukirjaa, joiden joukossa mm. Eila Ollikaisen
toimittama Savon kielen seuran 30-vuotishistoriikki.
Raatiin kuuluivat tietokirjailja Harri
Turunen, amanuenssi Synnöve Bergholm, kulttuuriyrittäjä Miko Europaeus
ja Kotiseutuliiton pääsihteeri Lassi Saressalo.
Ensi vuonna Kotiseutuliitto aikoo olla
kirjamessuilla näkyvämmin esillä.

Vuoden kotiseutukirja-tunnustusta vastaanottamassa
kirjamessuilla (oikealta)
Hans Helenius ja Esa
Mahlakartano Sotungin
kyläyhdistyksestä ja toisena
palkitun Saarijärven uskomustarinoiden kirjoittaja
Minna Torppa.
Kuva: Iiti Elomaa.

Piirros:
Jouko Suhonen -39

Savusaanassa

Sanat:
Juhani Antikainen

Savusaanasta kuuluu vihtomisen hutke,
mut’ee hävijä ropasta se viimene’ kutke.
Laateilla ukko vihtoo eukkonsa pintoo,
välillä tahtoes’ koettoo pohetta ja rintoo.

Höyryjen sejasta vilahtaa miestä ja naesta,
jos kunnolla kylepee ee voe hielle haesta.
Joku sihahtelloo liijan kovista löölyistä,
akat puttoo laateilta kuin ”eno venneestä”

Saanassa on hämäree mutt’ ee oo häkkee,
laateilla tuskin toesijaan erottaa ja näkkee.
Selevee on että löölyt erottaa tos’kylipijät,
kohta erotellaan laateilta pitsin’nypleejät.

Kukkaan ee toestesa alastomuutta pelekee,
vuan naattivat pestessään toestesa selekee.
Ropan jos meinoo pestä put’puhtaaks’ siellä,
ee vuatteita sua olla esteenä piällä.

Tarina on miesten ja naesten saana’illasta,
naattivat löölyistä ja seurasta mukavasta.
Laateilla ku’ yhessä istuu ukkoo ja akkoo,
niin väkisinkii’ huomoo elämöö ja erotiikkoo.

Saanassa on aena maaginen mahti,
päevisin valitaan kiukaasta vastoova vahti.
Voe’ sitä kylepemisestä suatua ruakeeta olloo,
saana huolet vähentää ja antaa sisästä illoo.

Hopeatähdet-elokuvafestivaali menestyi
Hopeatähdet
–elokuvafestivaalilla
(5. – 11.11.2012) vieraili yhteensä 2.023
kävijää, kasvua edellisvuodesta 25%.
Neljännes esityksistä oli loppuunmyyty.
Kuopiolainen Hopeatähdet on Suomen ensimmäinen eläkeläisille ja vanhemmalle väelle suunnattu elokuvafestivaali. Vuosi 2012 oli järjestyksessään
toinen. Festivaalinäyttämönä toimii
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Kino Kuvakukko.
Vuoden 2012 festivaalin muita kohokohtia olivat kirjailija Sofi Oksasen
sekä runoilija, laulaja, näyttelijä Aulikki Oksasen yleisötilaisuudet.
Festivaalia luotsaa Saija Nissinen ja
Ritva Kolehmainen. Festivaali järjestetään seuraavan kerran marraskuussa
2013.

Näin me savolaiset sen teemme. Hesarin Fingerpori, Pertti Jarla muotoilee savolaista
oivaltamista tähän malliin HS 20.6.2012. (©Pertti Jarla/PIB.Julk.lupa Reijo Rouvinen).
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Saksittuja

Kokosi:

Marja-Riitta Saastamoinen
Eduskunnan karhujahtiporukan ainoaksi saaliiksi alkusyksystä Lieksassa jäi
Markku Eestilän (kok) nielaisema Itikka.
(Kari Valtonen
Länsi-Uusimaassa, I-S 6.10.2012)
Sama töhertäjä, sanoi emäntä. Ehkä
maineikkain Väisälänmäellä tehty teos on
Eero Järnefeltin Kaski tai Raatajat rahanalaiset, jonka hän maalasi vuonna 1893.
Kuuluisa on myös samana vuonna syntynyt Isäntä ja rengit.
Järnefelt palasi vanhana miehenä nuoruutensa maalausmaille ja tapasi myös
Rannan-Puurulan vanhanemännän. Järnefelt kysyi, vieläkö tämä tunsi tulijan.
”Sama töhertäjä, sanoi emäntä”, kirja kertoo.
Kirjan mukaan Järnefelt teki Kaskitauluaan varten kymmeniä luonnoksia,
jotka hän jätti Johannan säilytettäväksi.
Kun omistaja ei vuosikausiin hakenut niitä
pois, Johanna poltti kangaskääröt saunan
uunissa, Leo Puurunen kirjoittaa.
(Mikael Pentikäinen, HS 7.10.2012
Leo Puurusen kirjasta Martikkalan
ja Väisälänmäen kyläkirja.)
Lasse Lehtinen julkaisi tällä viikolla
Nätti-Jussista eli Juho Nätistä kirjan.
Seisoimme Nätti-Jussin kirjan avajaisissa rinnakkain Jussi Lähteen kanssa.
Vilkaisin kirjan kannessa olevaa NättiJussin kuvaa ja tajusin heti, että tämä Jussi
taitaakin olla Nätti-Jussin kadoksissa ollut
poika, Netti-Jussi.
Lehtisen ja Netti-Jussin huikein temppu
oli hakea Suomeen presidentti Afrikasta.
Matkallaan miehet sattuivat paikalle juuri
kun epäsuosioon joutunutta lähetyssaarnaajaa laitettiin pataan.
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Lähetyssaarnaaja lunastettiin vapaaksi,
hänelle annettiin nimeksi Martti A ja tuotiin Suomeen.
(Matti Pitko, AL 13.10.2012)
Ärhäkän demariedustajan Kari Rajamäen lausuma uudesta, säästeliäämmästä
teiden rakentamisesta on paljon puhuva.
-Mikkeli-Juva ei ole se paikka, jossa
ruvetaan harjoittelemaan kinttupolun rakentamista, valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston varkautelainen puheenjohtaja linjaa.
(AL 19.10.2012)
Tutkimuksen mukaan Suomessa asuu
erilaisia ihmisiä, koska Savossa lehmään
istutettiin ihmisgeeni vuosia sitten. Siksi
Heluna on Savossa suosittu lasten nimi.
(Matti Pitko, AL 29.10.2012)
Mikkelissä miespuolinen asunnonvälittäjä seisoo alasti lehti-ilmoituksessa, koska savolaiset myyvät nykyisin asunnot riisuttuina. Hyvästä miehestä saakin Savossa
vaihtokaupassa mopon.
Asiasta kertoi Suomen Pankissa ensimmäisenä Erkki Liikanen.
(Matti Pitko, AL 3.11.2012)
Kärkkäisen 277 historiaa. Parkanon
historian kovimman äänisaaliin kuntavaaleissa saanut Kari Kärkkäinen (kesk)
toppuuttelee keskeisten paikkojen tarjoajia Parkanossa. Hän muutti Parkanoon
viime kesäkuussa. Hän oli kolme kautta
kristillisdemokraattien
kansanedustaja
Varkaudesta, vuoteen 2011.
(AL 30.10.2012)
Kallansillat nousivat viimeisen kerran. Ylös nostettavat, Saksassa suunnitellut läppäsillat asennettiin 1960-luvulla.
Niiden tekniikka reistaili alusta lähtien,
joten savolaisen suussa läppäsillat saivat
nopeasti lisänimen Saksan seisojat.
(HS 1.11.2012)

Helena Hiilivirta on isänsä peruja savolainen. Häneltä peritty positiivinen elämänasenne auttoi pahimman yli, Helsingin Musiikkitalon tapauksessa.
Suurin tuki on ollut puoliso, Kansallisoopperan orkesterissa kontrabassoa soittava Jyrki Hiilivirta.
(AL SU 16.9.2012); Helsingin Musiikkitalon entinen johtaja Hiilivirta on nimetty Tampere Filharmonian intendentiksi.)
Kejonen piirtää oman viivansa
Tunnustus: Mänttä-Vilppulassa asuva
Pekka Kejonen, 71, on valittu ensi kesän
Kajaanin Runoviikkojen Suven runoilijaksi.
(KMV-lehti 25.10.2012)
Romaani on kuin sika – se on kaikkiruokainen, muistutti kirjailija Matti Pulkkinen jo takavuosina. Edes ihmiset – todelliset tai fiktiiviset, elävät tai kuolleet
– eivät ole sille pyhiä, loukkaamattomia
tai koskemattomia.
(HS 24.10.2012)
Puhuttu murre voi paljastaa rikollisen kotikylän. Kielianalyysi, kansainvälinen sormenjälkipankki ja kyselyitä ulkomaisille virnaomaisille. Näillä keinoilla
pyritään selvittämään ulkomaalaisten
rikoksesta epäiltyjen henkilöllisyyttä ja
kansallisuutta.
Kielitestaus on erittäin tehokas tapa
selvittää henkilön kansallisuus. Nauhoitetusta puheesta analysoidaan puhetapaa,
aksenttia ja murretta.
(Keskisuomalainen 4.8.2012)
Lakeuren Mozart Seinäjoen kaupunginteatteri juhlistaa 50-vuotista historiaansa pohjalaiseksi muokatulla Mozartin
oopperalla tammikuussa. Ryöstö Seraljista menee Seinäjoella nimellä Ryästö lakeurelta. Sovitus on Jorma Panulan.
(AL 7.11.2012)
Muistui mieleen muuan ilta Tampe-

reen yo-talolla 1970-luvulla. Ensin Veikko Lavi esitti Takarivin Taavin ja valotti
sitten yleisölle: ”Kun mie viime vuonna
lauloin tän Kotkas, tuli perästpäin yks totinen kaveri ja sano miulle: ´Vepa, se on
hieno laulu, mut jätä pois se CCCP´. Mie
vastasin: ´Sie oot ihan oikeassa, mie laitan
siihen Ranska´.”
(HS Kuiskaaja, 22.9.2012)
Suomen Karjalassa puhuttu kieli ei ollut karjalaa vaan suomen murretta.
Toimittaja Janne Toivonen kirjoitti
otsikolla Ku(o)ppainen Karjalamme (HS
24.9.) alueesta, joka ei koskaan ole ollut
Suomea eikä Suomen Karjalaa. Siksi hänen mainitsemansa mummo, joka ”posmottaa puolihoureista karjalaa”, ei ole
meidän Karjalastamme.
Meidän, siis Suomen, Karjalassa puhuttu kieli ei ole eikä ole ollut karjalaa, vaan
suomen murretta.
(Terho Poutanen Espoo, HS,
Mielipiteet 26.9.2012)
UUTISGURU
6. Mitä tarkoittavat länsimurteiden sanat pohjanpalo ja runjanpalo?
a) Aarnivalkeaa
b) Revontulia
c) Merkkisavua
d) Pärettä
Oikea vastaus: 6b
(HS 10.10.2012)
9. Koska viimeiset Vermlannin murteen
taitajat kuolivat?
a) 1930-luvulla
b) 1940-luvulla
c) 1950-luvulla
d) 1960-luvulla
Oikea vastaus: 9d
(HS 2.11.2012)
Murteiden huvittavat piirteet häviävät. ”Sitä soa gahtoa hyvin ymbäriis jotta
sidä nägöö minnekkä, kun mänöö suksel.
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Siell on monda bahoa baikkoa, johonka
suks taedaa tulla. Min oon monda gerdoa
soanna suksen katkiomaan.”
Kuulostaako tutulta? Savoa, mutta ei
ihan kuitenkaan.
Kyse on vermlannin murteesta, jota puhuivat Savosta Ruotsiin Vermlannin maakuntaan 1600-luvun alussa muuttaneiden
kaskiviljelijöiden jälkeläiset. Siirtolaisten
tulo loppui, kun kaskenpoltto kiellettiin
suomalaisilta. Niin metsäsuomalaiset jäivät eristyksiin eivätkä oppineet suomensavolaisten myöhemmin omaksumia välivokaalia ja konsonantin kahdentumista:
kylymähän teällä tulloo!
Joskus on ennustettu että Suomesta
häviävät ennen pitkää kaikki murteet, ja
jäljelle jää jonkinlainen yleissuomalainen
puhekieli tai jopa Helsingin slangi.
”Murteista häviävät etenkin ne huomattavimmat piirteet, ne, jotka herättävät naapurimaakunnissa huvitusta”, toteaa murretutkija Heikki Hurtta Kotimaisten kielten
keskuksesta.
(HS 23.10.2012)
Hetken iloa suo huumori, jota Kuiskaaja sentään toisinaan havaitsee. Hereän
naurun antoi äskettäin Hanna Aaltonen
helsinkiläisjournalistien Skuuppi-lehdessä. Aaltonen kysyi pakinassaan: ”Mitä
yhteistä on ydinpommilla, Vesivehmaan
jenkalla ja nykyisillä yt-neuvotteluilla?”
Oikea vastaus, jenkan sanoin: ”Siinä meni
nuoret sekä vanhat samanlailla”.
(Kuiskaaja, HS 13.10.2012)
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto valitsi arkkiatri Risto Pelkosen vuoden isovanhemmaksi. Iisalmessa syntynyt Pelkonen on työllään ja esimerkillään edistänyt
sukupolvien välistä kohtaamista.
Pelkonen on myös muistuttanut lääketieteen opiskelijoita sydämen sivistyksen
tärkeydestä.
(AL 20.10.2012)
En ole ”junantuoma” Muuttotappiol-
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lisessa Jämsässä on kummallinen suhtautuminen tänne muuttaneisiin.
Kauttahistoriallisen aikojen on Jämsään
tullut väkeä muualta emmekä ilman heitä
olisi koskaan olleet ”mahtipitäjä”. Täällä
on karjalaisia, savolaisia ja olenpa kuullut
pohjanmaan murrettakin. Olen ystävystynyt usean pääkaupunkiseudulta tänne
muuttaneen kanssa. Olen kohdannut ystävällisiä jämsäläisiä ja saanut nauttia murteen kuuntelemisesta.
(Maarit Liljendahl, Jämsään avioitunut, Jämsän Seutu 17.10.2012)
Virginian yliopiston tutkimus vuonna
2009 kertoi, että vanhuus alkaa 27-vuotiaana, kun ihmisen havaitsemiskyky,
ajattelu, kieli ja muisti alkavat heikentyä,
mutta elämänkokemukseen ja tiedon karttumiseen perustuvat kyvyt paranevat aina
60-vuotiaaksi.
(Jyrki ”Njassa” Jantunen,
HS 12.10.2012)
Nelikymppinen kollega kertoo, että
nuoruus pikkupaikkakunnalla kului huolehtiessa siitä, että vanhemmat pysyivät
naapurien silmissä työteliäinä, siisteinä,
aamuvirkkuina ja uskonnollisina. Myöhemmin vanhempien oli vaikea käsitellä
sitä, että aikuiset lapset asuivat kaupungissa vuokralla. Sellaisia pidettiin irtolaisina.
(Laura Saarikoski, HS 13.10.2012)
Kellonsiirrolla oli karmeat vaikutukset,
sillä meillä päin yksi loukkasi selkänsä.
Siirsi seinäkelloa ja putosi tikkailta.
(Matti Pitko, AL 29.10.2012)
”Nautin vankilasta täysin siemauksin” Seksikapakoistaan tunnetuksi tulleella Ismo Oksasella on pelkkää hyvää
sanottavaa viiden kuukauden vankilajaksostaan.
(Iltalehti 22.10.2012)

Pajujärven seudun
kyläkirja

L

apinlahdella on koottu viisi kyläkirjaa: Nerkoo, Karvasalmi, Alapitkä,
Pajujärvi ja viimeisimpänä Martikkala –
Väisälänmäki kyläkirja. Jokainen kirja on
400 -500 -sivuinen järkäle.
Pajujärvi on kiintoisa kylä. Jatkuvaa
asutusta on ollut kivikaudelta lähtien. Arkeologit ovat luetteloineet Ulppaan lammen luota viisi pyyntikuoppaa, mihin lappalaiset ovat ajaneet peurojaan. Joensuun
maakuntamuseosta löytyi kestikievarin
matkustajaluetteloita, joiden mukaan kievarissa kävivät muun muassa J. W. Snellman, Lönnrot, Juhani Aho ja monia Iisalmen pappilan Collanin perheen jäseniä
sekä pelätty nimismies Lagerstam. Ilmassa
viuhui historian hengettären siipien havinaa, kun kievarin vintiltä löytyi vanha (v.
1889) valokuva, jossa poseerasivat Pekka
Halonen, Juhani (Aho) ja Pekka Brofeldt
ja Eero Järnefelt. Yhtä hahmoa arveltiin
Eino Leinoksi tai Kauppis-Heikiksi. Tunnistamiseen osallistui Leo Puurusen lisäksi seitsemän henkilöä: Juhani Aho -seuran
pj. Anneli Kauppinen, amanuenssi Pirjo
Jantunen, Joensuun maakunta-arkiston
tutkija Pekka Kauppinen, Eero Järnefelt
-seuran pj. Leena Lindqvist, Eero Järnefeltin tyttärenpoika Juhani Kolehmainen
ja Väärnin pappilan emäntä Minna Kettunen.
Aho kertoo eräässä lastussaan, kuinka
Pajujärvellä asui hänen isänsä hyvä ystävä, jonka luona kappalainen vieraili usein.
Kertoipa Aho Pajujärven pysäkistäkin.
Kerrottiinpa sellaista huhua, että presidentti K. J. Ståhlberg olisi viettänyt kesiä
1920 -luvulla Luhin tien varressa. Mutta
tieto ”Toolperista” lienee unennäköä. Toinen asia ei jää huhun varaan: nimittäin
asekätkentä. Pajujärven kestikievarissa
syntyneen jääkärikapteeni Kosti Kaup-

pisen Erkki-poika vakuutti minulle lähes
”käsi Raamatulla”, että Ulppaanlampeen
olisi upotettu aseita syksyllä 1944/talvella
1945. Kuitenkin lampi on ko. tarkoitukseen liian syvä, joten päättelimme upotuspaikan olleen vierellä sijaitseva Likolampi. Kuitenkaan aseita ei ole löydetty
– tosin ei ole etsittykään.
Pajujärven seutuun kuuluvat myös Asevelikylä, Alilampi ja Luhin kylä. Luhi
- kylmistä kylmin asutusalue - on saanut
kirjasta yli 30 sivua. Luhille asutettiin sodan jälkeen karjalaisten ohella rintamamiehiä. Myös tiedemiehet kiinnostuivat
Luhin asuttamisesta. Tutkija W. R. Mead
veresti tutkijanmuistojaan vierailemalla
Luhilla v. 2005. Sanottiin: Kun Jumala
loi maan, Vennamo loi Luhin. Pajujärvelle perustettiin Asutusmuseo ja tsasounan
vierelle pystytettiin Veikko Vennamolle
muistopatsas. Toimittamaani kaksi vuotta
sitten painettua 450 -sivuista kirjaa (60 värivalokuvaa) myydään jo alennuksella - 25
euron hintaan.
Loppukevennys: Linja-autopysäkin lipan alla Pajujärvellä odotteli autoa eräs
isäntämies ja joukko koululaisia. Isäntä
ihasteli hälisevää koululaisjoukkoa ja totesi: Kohta meistä tuhmista (tyhmistä) tulloo pula!

Leo Puurunen
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Kuuden päivä
runoperhosia
Mikä on runoa ja mikä ei?
Perhosen lento on perhosen runo
Noin pohtii runoa Hilda Haahka pikkuruisessa runokirjassaan. Sitruunaperhonen-kokoelma on pieni (8 x 13 cm), mutta
runot ovat samankokoisia kuten runokirjoissa yleensä, graafista valkoista vain on
vähän.
Pari vuotta sitten sain käteeni Haahkan
omakustannekirjan Turun kirjamessuilla.
Kotimatkalla junassa runoja luin ja kiinnostuin. Mietin vain kuka tuntematon näin
mukavia runoja kirjoittaa. Asia muistui
mieleeni, kun löysin Sitruunaperhosen.
Haahka kertoo kirjassaan, että runot
syntyivät kuuden päivän aikana Valamossa. Tietysti paikka tuli runoon. Valamoperhonen / syleilee / tuohusta / lähtee lentoon
/ heti kun / rukous / syttyy palamaan.
Haahka on nimennyt jokaisen runonsa
perhoseksi, Sitruunaperhosesta Pyhään
perhoseen. Perhosia on jo liikaa, mutta jokainen lukija voi löytää oman perhosensa.
Miltä kuulostaa Mersu-perhonen? Jonninjoutavaperhonen huvitti minua. Haitan-

Puoli vuosisataa
Savon Sanomain
sutkauskirjoja

Y

htä varmasti kuin lumi maahan, ilmestyvät kansissa savolaisten kootut
naurunaiheet, nimittäin Savon Sanomain
sutkauskirja. Tänä vuonna on aihetta tavallistakin leveämpään hymyyn. Sutkauskirja on nimittäin järjestyksessä viideskymmenes, ja sen kunniaksi ilmestyy

Uusimpaan sutkauskirjaan on koottu
vuosikymmenten parhaita oivalluksia.
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Hilda
Haahka:
Sitruunaperhonen,
104 s.,PalladiumKirjat
2012.

vuosikirja Viijenkympin villitys –Sutkauksia vuosilta 1963-2012.
Savon Sanomain palstoilla sutkaukset
ovat vielä vanhempi juttu. Lukijan lähettämä ja taiteilijan kuvittama sutkaus
ilmaantui lehteen 1940. Se oli tunnetun
savolaishahmojen luojan Oki Räisäsen
käsialaa. Hän kuvitti sutkauksia 1940-luvun loppuun asti.
Hänen jälkeensä piirtäjäksi tuli iisalmelainen Risto Kaikkonen ja vuodesta

1953 lähtien kuopiolaistaiteilija Tauno
Gröndahal. Kynän kirvottua Gröndahlin kädestä 1970 aloitti toimittaja Veikko Lötjönen ja jatkaa urakkaa edelleen.
Marraskuun 24. päivänä Ve- piirroksen
juokseva numero oli 16 528.
Sutkausten savolaisesta oikeakielisyydestä ovat huolehtineet muun muassa toimittaja Jorma, Hako Ollikainen ja kirjailija/opettaja Unto Eskelinen.

Savon kielen seura ry.
toimintasuunnitelma 2013
neeko / haitulavirta / perhoselämää? / Hai
– 2 / Hitaasti / hiipuu huominen / eiliseksi
Syyskuussa Tampereella Hyvä Ikä
-messuilla kuuntelin Hilda Haahkaa, runonimen takaa paljastui tuttu Hilkka Oksama-Valtonen. Monet muistavat hänet
Kuopion tyttölyseolaisajalta.
Hupaisaa oli kuulla runoilijan sanovan,
ettei hänen nimensä ole uskottava runoilijalle. Miksi ei olisi? Otetaan avuksi Uniperhonen!

Ritva Kolehmainen

30-vuotisjuhlavuoden juhlinnan jälkeen seura keskittyy vakiintuneisiin
toimintamuotoihinsa. Seuran keskeinen
tavoite on savolaisen kulttuurin monipuolinen esiin tuominen ja tukeminen.
Sääntöjensä mukaisesti seura pyrkii mm.
savolaisen puhekielen ja kirjoitetun kielen säilyttämiseen ja tukemiseen.
Savon kielen seuran vuosikokous ja
Savon murremestaruuskilpailu 23.3. klo
10 Kuopion pääkirjaston kokoushuoneessa. Kilpailussa haetaan uusia murteiden taitajia, varsinkin kun tulossa on
kesällä valtakunnallinen SM-murteella
puhumisen kilpailu Iisalmessa.
Kuopion murretori 15.-20.7. pidetään ilmeisesti satamatorilla yhteistyössä
Taidetorin ohjelmajärjestelyjen kanssa.
Viikon aikana torilla kuullaan juonnettuna huumoripuheita, kansanmusiikkia
ja kaikenlaista haaskaa ohjelmaa. Myös
muiden kuin savon murteen puhujat ovat
tervetulleita esiintymään.
Valtakunnallinen murteella puhumisen SM-kilpailu Iisalmessa 27.7. IisalmessaKoljonvirran kartanossa. Murrekilpailu käydään Suomen Heimot
ry. hyväksymillä periaatteilla ja siinä
haetaan parhaita suomen murteiden pu-

hujia. Murremestaruuskilpailu sijoittuu
Ylä-Savossa jo perinteeksi muodostuneen
KevytOlo-huumoriviikonlopun
26.-28.7. kokonaisuuteen, järjestäjänä
myös Iisalmen kaupunki.
Kieljnuotta -keräyksella käynnistetään
nykypäivän osuvien savolaisten sanontojen kokoaminen ja julkaisuhanke.
Osallistutaan Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen Seinäjoella 8.11.8.2013.
Osallistutaan Pohjois-Savon kotiseutuliiton vuosi- ja syyskokoukseen ja
muuhun toimintaan.
Savon kielen seura ry. on vetovastuussa Suomen Heimot ry. toiminnasta
2013. Heimojärjestöjen edustajia kutsutaan seuraamaan ja osallistumaan murrekilpailuihin.
Savolaesuuven iänenkannattaja jäsenlehti Aakusti ilmestyy vuoden aikana
neljänä numerona. Lehti lähetetään jäsenetuna, ja se on luettavissa myös seuran kotisivulla www. savonkielenseura.
fi
Sivulta löytyvät myös yhteystiedot.

Eila Ollikainen,
seuran sihteeri
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Riski-Pekka oli laittanut auton peräkärriin
suuren halkokuorman ja pähkäili:
– Kantaakohan jiä viijä kuorman suareen?
Paikalle sattunut Pekka rauhoitteli:
– Ee se haettoo vaekka pettäs, pyssyy nuin kuivat pinnalla.
P. A. (LEPPÄVIRTA)

SUTKAUS
nurkkavitsi, on elävää savolaista sanallista perinnettä ja samalla myös väärentämätön todiste kunkin ajan arvoista ja sattumuksista. Se on palsta,
jota kaikki lukijat saavat olla vapaasti toimittamassa. Lähetä oma sutkausehdotuksesi osoitteella Savon Sanomat/sutkaus, PL 68, 70101 Kuopio tai
sähköpostitse lukijansanomat@savonsanomat.fi
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